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Подяки 

Цей звіт був профінансований Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), 
і працівники ЄБРР зробили значний внесок в його підготовку. Команда Проекту хотіла 
би подякувати, зокрема, керівнику операцій ЄБРР Гжегожу Пешко та головному 
менеджеру з розвитку бізнесу ЄБРР в Україні Сергію Масліченку за їх допомогу в 
проведенні аналізу відповідних політичних підходів. Цьому звіту також присвятили 
свій час і знання інші працівники ЄБРР, у тому числі Луїс Борго, Яніна Кеттерер, 
Іоанніс Папайоанну, Олександр Пивоварський та Ольга Єрьоміна. Їх досвід та відгуки 
допомогли значно поліпшити це дослідження. Інформацію та відгуки у процесі 
підготовки цього звіту було отримано не лише від ЄБРР, а й від широкого кола 
зацікавлених сторін у промисловості та державному секторі. Без їх співробітництва це 
дослідження не було б можливим. Команда Проекту дякує всім цим зацікавленим 
сторонам за їх внесок. Звичайно, відповідальність за будь-які помилки несе Команда 
Проекту. 
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Попередження 

NERA не несе жодної відповідальності перед будь-якими третіми особами стосовно 
цього звіту, або за будь-які дії чи рішення, вжиті або прийняті як наслідок 
представлених у звіті результатів, порад або рекомендацій. Цей звіт не можна 
продавати без письмової згоди NERA. 

Даний звіт призначений для ознайомлення та використання в якості єдиного та 
неподільного документу. Відокремлення або зміна будь-якого розділу чи сторінки 
основної частини даного звіту категорично заборонено, та призведе до втрати чинності 
цього звіту. 

Всі оцінки, поради, матеріали, що надаються NERA, включені, відображені або 
підсумовані в цьому звіті як «Зміст NERA». Немає жодних третіх сторін-бенефіціарів 
відносно Змісту NERA, отже NERA знімає з себе будь-яку та всю відповідальність 
перед будь-якою третьою стороною. Зокрема, NERA не несе жодної відповідальності 
перед жодною третьою стороною за Зміст NERA або за будь-які дії чи рішення, вжиті 
або прийняті як  наслідок представлених у звіті результатів, порад або рекомендацій. 

У Змісті NERA не представлено жодних рекомендацій щодо інвестування та не 
викладено поглядів щодо справедливості будь-якої угоди зі всіма без винятку 
сторонами. Викладені в Змісті NERA погляди є дійсними лише для цілей, викладених в 
цьому звіті, та лише на дату складання цього звіту. Інформація, надана іншими 
сторонами, на якій повністю або частково базується Зміст NERA, вважається надійною, 
але не була перевірена. Немає жодних гарантій щодо точності такої інформації. 
Загальнодоступна інформація, виробничі й статистичні дані з джерел NERA 
вважаються надійними, однак NERA не робить жодних заяв щодо точності або 
повноти такої інформації і приймає її без подальшої перевірки.  NERA не бере на себе 
відповідальність за зміни ринкових умов, законів чи правил, а також не бере на себе 
жодних зобов’язань щодо перегляду Змісту NERA для відображення змін, подій або 
умов, які відбуваються або зявляються після дати складання цього документу. 
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Стислий огляд результатів 

У цьому звіті досліджуються можливості скорочення викидів парникових газів в 
Україні протягом періоду з 2010 по 2030 р., а також оцінюється їх вартість в цілому 
ряді секторів економіки. На відміну від інших досліджень подібного роду, даний аналіз 
виконується з точки зору приватного інвестора, зацікавленого у розгляді можливостей 
для прибуткових інвестицій, які також сприяють скороченню викидів. Ми оцінюємо 
інвестиційні можливості та розраховуємо відповідні витрати й вигоди від скорочення 
викидів з позиції комерційно вмотивованого інвестора. 

Основним результатом даної роботи є «крива граничних витрат на скорочення 
викидів» для інвесторів, або крива ГВС. Крива ГВС – це графічне представлення 
скорочень викидів, які можуть бути досягнуті як результат інвестицій у різні технології 
в різних секторах економіки, а також відповідних вигод або витрат на тонну 
скорочення викидів. 

Іншим ключовим результатом дослідження є аналіз впливу політичних заходів і 
ринкових умов на витрати та прибутки інвесторів. У дослідженні аналізується, яким 
чином конкретна економічна і кліматична політика, яка вже запланована або могла б 
бути розглянута Україною, впливає на попит на інвестиції у скорочення викидів. 

Основні висновки 

Нижче представлені основні загальні висновки дослідження: 

� Україна має економіку з високою викидимісткістю. Багато секторів 
характеризуються низьким рівнем енергоефективності, а інституційні й регулятивні 
механізми обмежують стимули для інвестицій в технології, які сприяють 
скороченню викидів. Крім того, очікується, що Україна скоротить свою залежність 
від імпорту газу і в подальшому більш широко використовуватиме вугілля, що 
призведе до подальшого збільшення інтенсивності викидів в багатьох секторах 
економіки. Отже, у період до 2030 року очікується швидке зростання викидів. 

� Найбільш значні скорочення викидів у сценарії «Статус-кво» відбуваються в 
промислових галузях, зокрема, у металургійному секторі. Він є одним з найбільших 
джерел викидів, проте з деякими значними прибутковими можливостями для 
скорочень, такими як заміна неефективних мартенівських печей менш 
енергоємними методами виробництва. В електроенергетичному секторі нинішній 
режим пільгових тарифів на відпуск електричної енергії в мережу стимулює 
залучення інвестицій у використання відновлюваних джерел енергії, особливо 
сонячних батарей та вітрових електростанцій. В інших секторах економіки вигідні 
можливості для скорочення викидів обмежені. 

� Забезпечення реалізації чинної політики і прийняття запланованих політичних 
заходів призведуть до додаткових скорочень викидів в електроенергетичному і 
тепловому секторах.  В електроенергетичному секторі заходи зі скорочення викидів 
включають залучення інвестицій у завершення недобудованих атомних 
електростанцій. У секторі централізованого теплопостачання скороченню викидів 
сприятиме підвищення тарифів на теплову енергію і забезпечення дотримання 
будівельних стандартів.  
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� Також існує значний технічний потенціал для подальшого скорочення викидів. В 
електроенергетичному секторі відновлювальні джерела енергії та атомна 
енергетика мають потенціал в майбутньому забезпечувати більшу частину 
електроенергії, ніж у сценарії «Статус-кво». У секторі теплопостачання та 
будівництва викиди можуть бути знижені на цілих 70 відсотків шляхом 
використання більш екологічно чистої паливної суміші при виробництві тепла, а 
також шляхом більш широкого вживання заходів з підвищення енергоефективності 
інфраструктури теплопостачання, конструкційних елементів будівель та систем 
управління.  Істотні скорочення викидів можливі й у секторах транспортування газу, 
видобутку вугілля, поводженню з відходами, а також в промисловому секторі. Тим 
не менш, для забезпечення комерційної рентабельності інвестицій необхідно 
запровадити додаткові політичні заходи. 

� Ми описуємо в загальних рисах більш перспективний сценарій «Додаткова 
політика», який би міг забезпечити значний попит на інвестиції у низьковуглецеві 
технології. Необхідні політичні заходи включають: регуляторну реформу в галузі 
тепло- і електропостачання, а також транспортування і розподілу газу; підтримку 
ядерної енергетики і збереження нинішньої схеми пільгових тарифів на енергію з 
відновлюваних джерел; наявність вуглецевої ціни (або, в якості альтернативи, 
програми капітальних трансфертів в межах економіки країни) для поліпшення 
фінансової привабливості низьковуглецевих альтернатив; наявність дешевого 
фінансування для заходів з підвищення енергоефективності; а також ініціативи, 
спрямовані на подолання різноманітних перешкод у конкретних секторах.  Крім 
того, сценарій «Додаткова політика» передбачає умови, що забезпечують 
надійність повернення інвестицій та отримання доходу, зокрема стабільне 
політичне та регуляторне середовище. 

� Наш аналіз вказує, що у сценарії «Додаткова політика» в Україні до 2030 року 
обсяг викидів становитиме 591 млн. тонн CO2-екв., або на 23 відсотки нижче, ніж у 
сценарії «Статус-кво». Проте, в період з 2010 по 2030 р. обсяг викидів продовжить 
зростати, і ця траєкторія не дозволить Україні в 2050 р. виконати свої зобов’язання 
зі скорочення викидів до рівня на 50 відсотків нижче рівня 1990 р.  Впровадження 
подальших заходів, визначених у цьому дослідженні, могло б забезпечити 
утримання обсягу викидів на рівні дещо нижчому за теперішній, хоча і з витратами 
- до €200/т CO2-екв. для найдорожчих необхідних заходів. Однак, можна було б 
досягти ще більшого скорочення викидів за умови комерціалізації вловлювання та 
зберігання вуглецю (ВЗВ), що надало б ще одну можливість для більш значного 
скорочення викидів. 

Основна інформація про викиди в Україні 

В 1990 році в Україні об’єм викидів склав 927 мільйонів тонн еквівалента двоокису 
вуглецю (далі -   млн. тонн CO2-екв.).  До 2008 року їх обсяг скоротився більш ніж 
удвічі до 427 млн. тонн CO2-екв. – після стрімкого спаду в 1990-х р. і наступного 
відновлення в 2000-х р. До настання економічної кризи в 2008-2009 р. обсяг викидів 
щорічно зростав на 1,6 відсотка в період між 2000 і 2007 р. 

 



Скорочення викидів парникових газів в Україні Стислий огляд результатів

 
 

NERA Economic Consulting  
 

v 

Діаграма ОР.1 
Історична динаміка викидів 
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Примітки: Включаючи землекористування та зміни у землекористуванні, за винятком 
фторомістких газів. В період з 1991 по 1998 р. ще не існувало розподілу викидів 
на викиди від споживання та виробництва електроенергії  та тепла, і викиди  від 
транспорту та будівель. 

Джерело:   Інвентаризація РКЗК ООН 

Найбільша частка викидів припадає на сектор виробництва тепла та електроенергії, що 
становить трохи менше чверті від загального обсягу викидів у 2008 році. Далі слідує 
металургійний сектор, частка викидів якого становить 18 відсотків, переважна частина 
яких припадає на виробництво сталі. На викопні види палива, в тому числі видобуток 
вугілля і розподіл газу припадає 14 відсотків. Інші галузі промисловості, транспорт, 
будівлі (за винятком централізованого теплопостачання) і сільське господарство 
генерують по 9-10 відсотків викидів. 

Енергоємність ВВП в Україні значно скоротилася за останні два десятиріччя. Після 
початкового збільшення, яке пояснювалося тим, що на початку 90-х років ВВП 
скорочувався швидше, ніж використання енергії, починаючи з 1996 року відбувалося 
поступове зниження енергоємності до 0,4 тонни умовного палива (туп) на 1 000 
доларів США ВВП (з поправкою на паритет купівельної спроможності) в 2008 році. До 
1998 року рівень енергоємності у розрахунку на душу населення різко знижувався, але 
з того часу залишився відносно стабільним -  трохи менше ніж 3 туп на душу 
населення в 2008 році, або на 40 відсотків нижче рівня 1990 року. Для порівняння: в 
європейських країнах-членах ОЕСР енергоємністі в середньому становить 3,4 туп на 
душу населення. 

Інтенсивність викидів або викидимісткість Україні представлена на Діаграма ОР.2. 
Динаміка викидомісткості є подібною до динаміки енергоємності. Починаючи з 2000 р., 
інтенсивність викидів у розрахунку на душу населення зросла з 8,0 т CO2-екв до 9,2 т 
CO2-екв у 2008 році, що відповідає рівню європейських країн-членів ОЕСР. Проте у 
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розрахунку до ВВП інтенсивність викидів в Україні є близькою до відповідного 
показника Росії та більш ніж утричі перевищує рівень європейських країн-членів ОЕСР. 

Діаграма ОР.2 
Інтенсивність викидів в Україні, Росії та європейських країнах-членах 

OЕСР (1990-2008 р.) 
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Джерело: МЕА та РКЗК ООН; ВВП у цінах 2000 р. за ПКС 

Витрати інвесторів 

При моделюванні рішень інвесторів ми припускаємо, що виробники або кінцеві 
споживачі обирають технології, які забезпечують їх необхідними товарами/послугами 
за найнижчою ціною. При цьому враховуються технічні і вартісні характеристики 
(наприклад, термін експлуатації обладнання, одноразові та експлуатаційні витрати) для 
великої кількості методів виробництва і в усіх ключових секторах економіки. Крім 
цього, ми враховуємо ряд інших факторів, які впливають на привабливість інвестицій в 
низьковуглецеві та енергозберігаючі технології, в тому числі вартість кредитних 
коштів та інші витрати на залучення капіталу, відношення до ризиків, а також 
різноманітні трансакційні витрати. Ми розрізняємо проектні трансакційні витрати, що 
в різному обсязі виникають при більшості інвестицій, та політично обумовлені 
трансакційні витрати, наприклад, вартість участі у схемі торгівлі викидами. Ми також 
оцінюємо бар’єрні ставки для різних технологій, що відображають спектр різних 
факторів, у тому числі: 

� Вартість капіталу та умови проектного фінансування 

� Ризики, пов’язані з країною, сектором, технологією та політичними обставинами 

� Вартість очікування  
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� Різні категорії альтернативних витрат (час, увага керівництва або інші інвестиції у 
випадку обмеженого капіталу) 

� Індивідуальні уподобання (домогосподарств) 

� Організаційні недоліки та інформаційна асиметрія (суперечливі стимули, неповне 
використання вигод та ін.) 

У таблиці нижче представлені наші припущення стосовно того, як зазначені вище 
фактори впливають на рішення щодо вибору технологій. У таблиці нижче представлені 
основні припущення для низьких, середніх та високих трансакційних витрат та 
бар’єрних ставок, а також наведені окремі приклади заходів зменшення викидів з цими 
характеристиками. Інші технології розглядаються в нашому повному аналізі. 

Таблиця ОР.1 
Обсяг витрат інвесторів 

 Трансакційні витрати  
(частка капіталовкладень) 

 Низькі 
(10%) 

Великий розмір (> € 500 тис. 
/> 5 МВт), розвинений ланцюг 
поставок і досягнення 
минулих проектів 
 

 

 
Середній розмір (<€ 500 тис. / 
<5 МВт) або більші проекти з 
слабшими ланцюгами 
поставок або з низьким 
пріоритетом для організації 
 

Високі 
(25+%) 

Малий розмір (<€10 тис.) та / 
або проекти, що пов’язані з 
комунальними/ 
розпорошеними/ спільними 
правами власності, або перша 
в  своєму роді інвестиція 

Низькі 
(10%) 

� Нові традиційні джерела 
енергії 

� Нові традиційні ТЕЦ 

� Системи 
енергоменеджменту  

� Управління 
технологічними 
процесами / 
автоматизація 

 

 

� Нові поновлювані 
джерела енергії (вітрові, 
гідро, сонячні) 

 
 

� Спалювання відходів від 
виробництва цементу 

� Шахтний метан 
� Громадський транспорт 

� Автомобілі з низьким 
рівнем викидів 

� Управління 
теплопостачанням та 
ефективністю в житлових 
і комерційних будівлях 
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Високі 
(25+%) 

� Атомна енергетика � Газ з органічних відходів 
� Транспортування газу 

� Побутові масштаби 
генерації з поновлюваних 
джерел енергії 

� Реабілітація та 
модернізації у передачі і 
розподілу енергії  

� Управління відходами 

 

Політичні сценарії 

Відносна вартість різних варіантів інвестицій може значною мірою залежати від 
політики і ринкових умов. Ми розглядаємо три ілюстративних політичних сценарії, у 
діапазоні від поточних умов до амбітної енергетичної і кліматичної політики, 
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спрямованої на скорочення викидів. Параметри кожного сценарію порівнюються з 
гіпотетичною базовою ситуацією, в якій економіка України зростає відповідно до 
очікувань, але технології та інтенсивність викидів залишаються «замороженими» на 
поточних рівнях. Ці три політичних сценарії описуються нижче: 

� «Статус-кво»:  У цьому сценарії нинішня політика та установи залишаються 
такими, як зараз. Не впроваджується жодних нових політичних заходів для 
стимулювання енергоефективності, використання відновлюваних джерел енергії 
або інших заходів зі скорочення викидів. Вже існуюча політика та заходи не 
посилюються, їх ефективність не підвищується. Ми також припускаємо відсутність 
будь-якої державної підтримки ядерної енергетики. Поточний режим пільгових 
(«зелених») тарифів для відновлюваних джерел енергії зберігається протягом 
періоду з 2010 по 2030 р.  Ми також припускаємо подальше недостатнє дотримання 
норм і правил енергоефективності у будівлях і відсутність спеціальної політики 
щодо скорочення викидів у промисловості або секторі поводження з відходами. 
Продовжується державна підтримка вугільних шахт, а також перехресне 
субсидування цін на газ для населення за рахунок промисловості. Так само, 
продовжується виставлення рахунків за теплову енергію кінцевим користувачам не 
на основі фактично спожитих обсягів. 

� «Запланована політика»:  Уряд не приймає жодної нової політики для підтримки 
атомної та/або відновлюваної енергетики, але більш прозорі правила та їх 
застосування підвищують довіру інвесторів і стимулюють приток іноземного 
капіталу. Поточні плани з реформування оптового ринку електроенергії 
реалізовуються з метою сприяння більшій лібералізації, конкуренції та впевненості 
інвесторів. Реформи, включаючи ті, що були ініційовані  МВФ, також призводять 
до підвищення цін на енергоносії порівняно зі сценарієм «Статус-кво». Це включає 
в себе: підвищення цін на вугілля, оскільки підтримка шахт поступово 
скорочуватиметься; підвищення цін на газ через поступове припинення 
субсидування; а також підвищення цін на тепло та електроенергію для кінцевих 
споживачів. Вищій рівень відшкодування витрат в результаті зростання цін на 
енергоносії призводить до поліпшення інвестиційних перспектив у деяких секторах 
економіки, зокрема транспортуванні і розподілі газу, генераціі і розподілі теплової 
енергії, а також передачі і розподілі електроенергії. Проте, відсутність більш 
комплексних регуляторних реформ (а отже, і відсутність повного відшкодування 
витрат), продовжують стримувати зростання обсягу інвестицій. Також 
посилюються вимоги щодо енергоефективності, включаючи забезпечення 
дотримання будівельних норм і правил. 

� «Додаткова політика»:  Існує два варіанти сценарію «Додаткова політика», які 
включають ряд додаткових політичних заходів, спрямованих на сприяння 
підвищенню енергоефективності та скороченню викидів в масштабах всієї 
економіки.  Ці два варіанти мають багато однакових елементів. Ядерна енергія має 
державну підтримку у формі гарантованих ціни та угод щодо придбання 
електроенергії. Швидке здійснення регуляторних реформ робить можливим 
швидше відновлення інфраструктури передачі та розподілу тепла, газу та 
електроенергії. У будівельному секторі впроваджено політичні заходи, які 
створюють для постачальників енергії зобов’язання сприяти енергоефективності в 
житлових та інших будинках, у тому числі широкому застосуванню лічильників 
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тепла та виставленню рахунків за фактичний обсяг споживання. Програма 
пільгових кредитів та капітальні субсидії на реалізацію заходів енергоефективності 
у будівлях створюють можливості для скорочення споживання тепла, а 
інституційні реформи дають ОСББ більше можливостей для прийняття 
інвестиційних рішень та більш ефективної координації. У промисловому секторі ці 
сценарії передбачають встановлення цільових показників, що сприяє використанню 
бенчмаркингу та обміну передовим досвідом, а також посилення вимог до 
управління відходами з метою сприяння їх альтернативному використанню та їх 
утилізації з меншими викидами вуглецю. 

- Проте, ці два варіанти «Додаткової політики» різняться в одному з механізмів 
підтримки низьковуглецевих технологій. У першому варіанті («вуглецеві ціни») 
в секторах, які могли б бути охоплені схемою торгівлі викидами, подібною до 
Схеми торгівлі викидами Європейського Союзу (СТВ ЄС), діє вуглецеві ціна 
€40/т CO2-екв, а у секторах, де можуть використовуватися вуглецеві кредити, 
діє вуглецева ціна  € 20/т CO2-екв. Ця ціна може бути реалізована у вигляді 
внутрішньої схеми «cap and trade», пов’язаної з СТВ ЄС, у поєднанні з 
внутрішніми зменшеннями у конкретних проектах, або вигляді податку на 
вуглецеві викиди, або у вигляді певного поєднання цих двох варіантів у різних 
секторах. 

- У другому варіанті («капітальні трансферти») замість застосування вуглецевих 
цін для відповідних секторів передбачається підтримка технологій скорочення 
викидів шляхом використання прямих капітальних трансфертів. Передбачається, 
що ці трансферти або дотації в усіх відповідних секторах покриватимуть 20 
відсотків додаткових капітальних витрат на технології скорочення викидів, що 
розраховуютьсяу порівнянні з витратами на альтернативні технології з вищим 
рівнем викидів. 

Наше моделювання в усіх сценаріях базується на припущенні, що вартість під’єднання 
до енергосистеми додаткових потужностей розподіляється в цілому по системі, що 
загалом відповідає міжнародній практиці. 

Динаміка обсягу викидів 

На основі даних та припущень, що використовуються у кожному сценарії, ми 
спрогнозували можливу динаміку загального обсягу викидів. Якщо економіка України 
зростатиме на 4 відсотки щорічно у період 2010-2030 р., але при цьому викидомісткість 
залишиться на поточному рівні, обсяг викидів зросте до 864 млн. т CO2-екв. У 
дійсності є дві тенденції, що скоріше за все обумовлять відхилення динаміки викидів 
від цього «замороженого» сценарію. З одного боку, технологічні вдосконалення у 
новому обладнанні, що буде встановлюватися додатково та на заміну існуючому, 
будуть забезпечувати зменшення викидів. З іншого боку, тенденція збільшення частки 
вугілля в тепловому секторі, електроенергетиці та промисловості сприятиме 
збільшенню викидів. У сценарії «Статус-кво» чистим результатом є прогнозований 
обсяг викидів 608 млн. т CO2-екв у 2020 р. та 766 млн. т CO2-екв у 2030 р. 

У сценарії «Запланована політика» обсяг зменшується приблизно на 30 млн. т CO2-екв 
до 2030 р. порівняно зі сценарієм «Статус-кво» – в основному в результаті завершення 
частково побудованих атомних потужностей та збільшення обсягу інвестицій у 
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відновлювану енергетику, а також певне збільшення інтенсивності реалізації заходів 
енергоефективності (наприклад, встановлення регуляторів опалення) споживачами 
тепла. Найбільший ефект від реалізації політики досягається у сценарії «Додаткова 
політика», що має потенціал зменшення викидів на 144 млн. т CO2-екв до 2030 р. 
порівняно з запланованою політикою. Це зменшення забезпечується низкою факторів, 
серед яких найбільш значними є збільшення частки нових атомних потужностей та 
відновлюваних технологій в електроенергетиці. 

Діаграма ОР.3 
Прогноз обсягу викидів у різних сценаріях 
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Крива витрат для інвестицій у скорочення викидів 

На Діаграма ОР.4 представлена загальна крива витрат для інвестиційних можливостей 
у політичному сценарії «Статус-кво». Ширина кривої показує обсяг скорочення, який 
можуть забезпечити інвестиції у різні технології в масштабах усієї економіки. Висота 
кривої показує відповідну чисту вартість скорочення викидів, а саме рівень витрат з 
розрахунку на 1 тонну CO2, після якого відповідна технологія (наприклад, ВЕС) стає 
більш привабливою для інвесторів, ніж інші варіанти з більшими обсягами викидів. 
Відємна вартість означає, що у середньому інвестори віддаватимуть перевагу 
низьковуглецевій технології через її більшу фінансову привабливість протягом 
життєвого циклу. 
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Діаграма ОР.4 
Крива ГВС для сценарію «Статус-кво» (2030 р.) 
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Вставка ОР.1 
Методика моделювання кривої витрат для інвесторів 

Крива витрат побудована з застосуванням динамічної моделі, яка зображає 
рішення, з якими стикаються інвестори в ключових секторах економіки. Витрати 
– це вуглецеві витрати, в залежності від яких конкретний захід – часто це метод 
виробництва або технологія – стає більш або менш привабливим інвесторів, ніж 
інші («умовні») заходи з більшим обсягом викидів.  Таким чином, 
«прибутковою» або «рентабельною» у даному контексті вважається технологія, 
що при певній вуглецевій вартості, стає більш фінансово привабливою, ніж інші 
варіанти досягнення того ж результату. Умовні або альтернативні заходи також 
включаються до динамічної моделі для того, щоб крива відображала справжню 
вартість відмови від інших інвестиційних можливостей (наприклад, 
альтернативним варіантом для газової електростанції може бути вугільна 
електростанція, тоді як альтернативним заходом для вітрової енергетики може 
бути виробництво енергії шляхом спалювання газу). 

За таких обставин той самий захід може з’явитися в декількох точках кривої 
вартості. Це може представляти різні рівні однієї і тієї ж технології (наприклад, 
вітрові електростанції на об’єктах з різною швидкістю вітру); більш інтенсивне 
проникнення або використання технологій зі зростаючою вуглецевою ціною; 
вплив обмеженості ресурсів, а також різні інші реальні фактори. 

Наш аналіз показує, що у сценарії «Статус-кво» існує потенціал для скорочення 
викидів до 2030 р. (по відношенню до базового рівня із «замороженими» технологіями) 
приблизно на 98 млн. тонн CO2-екв за допомогою рентабельних інвестицій, навіть без 
урахування вуглецевих цін або додаткової кліматичної політики. Якщо враховувати всі 
заходи, у тому числі ті, що мають позитивну вартість (тобто заходи, що не є 
рентабельними без вуглецевих цін або іншої додаткової політики), потенціал 
скорочення викидів зростає до 266 млн. тонн CO2-екв, тобто більше ніж удвічі.  

Середня вартість фінансово привабливих скорочень складає – €120/т СО2-екв. Середня 
вартість 1 т СО2-екв по всій кривій ГВС до €200/т СО2-екв (у реальному вираженні) 
складає – €9 у 2030 р. 

До 2030 року значна частина потенціалу скорочень викидів (по відношенню до 
інтенсивності викидів сучасної економіки) пов’язана з можливістю використання 
більш ефективних технологій у промисловості. Підвищення ефективності також є 
можливим у секторах генерації електричної і теплової енергії, а також у секторі 
пасажирського транспорту. 

� Електроенергетичний сектор – інвестиції, які сприяють зниженню інтенсивності 
викидів, включають реконструкцію існуючих вугільних потужностей, розвиток 
відновлюваних джерел енергії (фотовольтаїки та вітроелектростанцій) на основі 
пільгових тарифів, а також інвестиції у нові вугільні електростанції з вищим ККД. 

� Промисловість – існує великий потенціал у металургії, а також низці інших галузей, 
включаючи виробництво цементу, аміаку та вапна. 
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� Транспорт - заміна автомобільних транспортних засобів дизельними і бензиновими 
транспортними засобами нового покоління призведе до значного зниження 
енергоємності. 

Існує дуже значний потенціал скорочення викидів шляхом застосування заходів, які 
мають чисту вартість у нинішніх політичних умовах. Багато з цих можливостей 
скорочення існують в електроенергетичному секторі, включаючи інвестиції у 
завершення існуючих проектів атомної енергетики, генерацію додаткових обсягів 
електроенергії шляхом спалювання газу, а також відновлювані джерела енергії (ГЕС, 
ВЕС, біомаса). Додаткові можливості в інших секторах, включають інвестиції в нове, 
більш ефективне обладнання для виробництва тепла (зокрема, газові котли), більш 
інтенсивне використання газу для виробництва теплової енергії, удосконалення 
будівель, а також інвестиції в сектор відходів, транспортування газу, видобутку вугілля 
і промисловість. Багато з цих проектів будуть залежати від створення інвестиційного 
клімату, який забезпечить інвесторам економію на пальному у майбутньому, особливо 
в регульованих секторах. 

У сценарії «Запланована політика» завершення частково побудованих атомних 
електростанцій (2 ГВт) і будівництво додаткових вітряних потужностей (7 ГВт) стають 
рентабельними без позитивних вуглецевих цін. Ремонт і одернізація 
енергорозподільчих мереж також забезпечують зменшення втрат електроенергії та 
викидів. Підвищення енергоефективності в будівлях, підключених до систем 
централізованого теплопостачання (частково мотивоване підвищенням тарифів на 
тепло та більш суворим контролем за виконанням будівельних норм і правил) також 
сприятиме зниженню викидів. Ці політичні заходи  роблять рентабельними додаткові 
інвестиції, що забезпечать скорочення викидів ще на 20 млн. тонн CO2-екв. до 2030 
року. 

У сценарії «Додаткова політика» стають рентабельними інвестиції у велику кількість 
додаткових заходів зі скорочення викидів, зокрема інвестиції в додаткові атомні 
потужності (1,5 ГВт), спільне спалювання різних видів палива (2,6 ГВт), фотовольтаїку 
(6,5 ГВт) і вітрові електростанції (4,2 ГВт). Також покращується енергоефективність 
будівель та мереж теплопостачання, і скорочуються викиди від промисловості, 
вугільної галузі, транспортування і розподілу газу, а також сектору відходів. Крива 
ГВС для сценарію «Додаткова політика» приведена нижче. 
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Діаграма ОР.5 
Крива ГВС для сценарію «Додаткова політика» (2030 р.) 
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Політичні заходи, що мають найбільший вплив на обсяг інвестицій, включають: 

� В електроенергетиці продовжує відігравати значну роль підтримка відновлюваної 
енергетики, така як поточний режим пільгових тарифів. У поєднанні з політичними 
заходами для створення більш сприятливого інвестиційного клімату це призведе до 
збільшення обсягу інвестицій у відновлювану енергетику, у тому числі 
фотовольтаїку і вітрові електростанції. Більш сприятливий інвестиційний клімат у 
поєднанні з державною підтримкою також стимулюють надходження інвестицій в 
ядерну енергетику. Політичні заходи, спрямовані на усунення існуючої системи 
перехресного субсидіювання тарифів на електроенергію, і реформування нинішньої 
системи регулювання передачі і розподілу сприятимуть залученню інвестицій у 
зменшення втрат електроенергії та реалізації заходів енергоефективності 
споживачами. 

� У теплоенергетичному та будівельному секторах ключовим фактором є 
регуляторна та інституційна реформа. Регуляторна реформа повинна гарантувати 
отримання вигод від економії енергії компаніям централізованого теплопостачання, 
які інвестують кошти у підвищення ефективності. Для фінансування капітальних 
інвестицій у реконструкцію та модернізацію систем централізованого 
теплопостачання, скоріше за все, необхідно буде підвищувати ціни для кінцевих 
споживачів. Рентабельність багатьох заходів з підвищення енергоефективності 
будівель залежить від цього цінового сигналу, а також спроможності мешканців 
багатоквартирних будинків координувати та фінансувати інвестиційні рішення. 
Останнє вимагатиме проведення інституційних реформ, які усунуть існуючі 
бар’єри на шляху до формування ОСББ, а також прийняття законодавчих та 
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нормативно-правових актів, які забезпечать доступ таких обєднань до дешевого 
фінансування. 

� У промисловості, на відміну від інших секторів, існують значні можливості для 
скорочення викидів навіть за сценарієм «Статус-кво».  Значна частка потенціалу 
скорочення викидів зосереджена в секторі виробництва сталі. Істотні вигідні 
можливості скорочення викидів включають заміну мартенівських печей менш 
енергоємними методами виробництва, що стане продовженням тенденції, яка вже 
спостерігається останніми роками. Політика продовжує відігравати важливу роль у 
скороченні викидів і може зробити рентабельними ще 21 млн. тонн CO2 скорочень 
на додаток до й без того значного обсягу скорочень у сценарії «Статус-кво». 
Важливими політичними заходами буде, зокрема, включення секторів 
промисловості до схеми торгівлі викидами, реалізацію політики бенчмаркингу (що 
може бути розширена до схеми торгівлі викидами) і добровільні зобовязання. 
Добровільні зобов’язання щодо енергомісткості допомогли підвищити 
енергоефективністі в інших країнах, особливо якщо вони на початковому етапі 
були пов’язані з більш жорсткими заходами регулювання, такими як податки і 
штрафи. 

� В інших секторах для значного скорочення викидів необхідні політичні заходи у 
формі регуляторних реформ та фінансових стимулів. Географічне розташування 
України, що є основним транзитером природного газу з Росії до Західної Європи, у 
поєднанні з її масштабною внутрішньою газотранспортною системою 
обумовлюють великий обсяг викидів у газовому секторі. Регуляторні реформи, що 
розширять та посилять поточні зобов’язання щодо зменшення витоків газу в 
транспортній та розподільних мережах, забезпечать рентабельність значного обсягу 
скорочення викидів. Важливе місце в економіці України також займає видобуток 
вугілля. У цій галузі рентабельні можливості для скорочення забезпечить усунення 
викривлень, спричинених субсидуванням, а також розширення торгівлі квотами, 
але певна частина потенціалу скорочення залишається неприбутковою. Нарешті, 
скорочення викидів в транспортному секторі значною мірою залежить від рівня 
податків на пальне та темпів звичайного оновлення парку транспортних засобів. 

В усіх цих секторах витрати на скорочення викидів значною мірою залежать від 
зниження інвестиційного ризику у сприйнятті інвесторів. Якщо комерційна 
привабливість залежить від постійної політичної підтримки (режим пільгових тарифів, 
ціни на квоти та ін.) і регуляторних реформ (ціни на тепло та ін.), основною вимогою є 
наявність стабільного та надійного політичного режиму, який знижує законодавчі 
ризики та зниження вартості капіталу і бар’єрних ставок для інвесторів, що в свою 
чергу, зменшує потребу в субсидіях або вуглецевих цінах. Більш інтенсивне 
застосування технологій, які сприяють скороченню викидів, також знизить 
трансакційні витрати та ризики, пов’язані з наявністю інфраструктури та ланцюга 
поставок, що на початковому етапі можуть обумовлювати значне збільшення витрат на 
скорочення викидів. Заходи політичного втручання можуть сприяти залученню 
початкових інвестицій та розвитку ланцюгів поставок. 
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У сценарії «Додаткова політика» розглядаються різні результати в залежності від того, 
що саме використовується для підтримки скорочення викидів – вуглецеві ціни або 
капітальні трансферти. Вуглецеві ціни створюють постійні позитивні або негативні 
стимули в усіх секторах, в яких вони діють - позитивні для скорочення викидів і 
негативні для збереження високого обсягу викидів. На відміну від цього, капітальні 
трансферти можна розглядати як позитивний і одноразовий стимул для реалізації 
заходів скорочення викидів, що передбачають встановлення субсидованого обладнання. 
Капітальні трансферти не передбачають санкцій за збереження обсягу викидів. 
Оскільки пропонується лише позитивний стимул, і оскільки вартість тонни викидів 
може бути дуже різною залежно від того, які конкретно заходи реалізовуються, 
капітальні трансферти пов’язані з порівняно більшими обсягами фінансового 
стимулювання для досягнення аналогічних скорочень. Крім цього, підтримка у формі 
капітальних трансфертів має бути цілеспрямованою і визначеною для конкретних 
технологій, що обумовлює значні адміністративні вимоги та високі трансакційні 
витрати. Нарешті, ці два підходи передбачають використання різних джерел капіталу. 
Вуглецеві ціни передбачають мобілізацію капіталу приватного сектору, тоді як 
капітальні трансферти передбачають дуже значні прямі витрати з державного бюджету 
для створення такого ж самого стимулюючого ефекту. 

Деякі з макроекономічних наслідків представлених вище політичних сценаріїв 
наведені на Діаграма ОР.6. У сценарії «Додаткова політика» додаткові рентабельні 
інвестиції, пов’язані з низьковуглецевими заходами, становлять €3,7 млрд. на рік у 
період 2010-2030 р., що дорівнює 11 відсоткам від загального валового накопичення 
основного капіталу за цей період. Економія операційних витрат складає €30 млрд. на 
рік у 2030 р., або 17 відсотків від прогнозованого споживання у 2030 р. Вуглецевий 
дохід (який визначаються як обсяг прийнятних скорочень викидів, оцінений за 
вартістю вуглецевих квот або кредитів) відповідає 5 відсоткам від загальної суми 
передбачуваних доходів державного бюджету (це лише для порівняння; вуглецевий 
дохіди можуть отримувати й інші сторони, включаючи компанії, в залежності від 
політики, що проводиться). 1  Програма капітальних трансфертів вимагатиме в 
середньому €1,8 млрд. на рік або 6 відсотків від передбачуваних видатків державного 
бюджету за період до 2030 року. Нарешті, цінова підтримка відновлюваної енергетики 
становитиме €1,9 млрд. на рік, або 7 відсотків від прогнозних видатків держбюджету. 

                                                

1  Визначено відповідно до домовленості, згідно з якою Україна може отримати плату за скорочення викидів по 
відношенню до сценарію «Статус-кво», в рамках міжнародних вуглецевих ринків або двосторонніх угод. 
Пов’ язаний з цим дохід може спрямовуватися до держбюджету або розподілятися між компаніями, які 
здійснювали інвестиції у скорочення викидів. Слід зазначити, що вартість решти викидів, що залишаються 
після скорочення, стає значно вищою. Отже, вуглецевий податок (аукціони, квоти) за цінами, що 
передбачаються, призведе до істотно більш високих доходів, які в цьому випадку отримує держава. Залежно від 
гнучності умов розподілу, певну частину цього доходу також можуть отримати компанії. 
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Діаграма ОР.6 
Основні економічні показники 
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На діаграмі нижче представлені рентабельні можливості для скорочення викидів за 
секторами у різних сценаріях. 

Діаграма ОР.7 
Обсяги скорочення викидів у різних сценаріях 
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Примітка: Ці заходи відповідають від’ємній частині кривої ГВС або скороченню завдяки 
реалізації заходів, які забезпечують чисту вигоду на кожну тонну зменшення CO2-екв. 
(Неприбуткові заходи показані на позитивній частині кривої ГВС, де зменшення має реальну 
вартість за т СО2-екв.) «Летючі викиди» - це викиди від вугільних шахт і газового 
трубопровідного транспорту. 
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Можливості для додаткового зменшення викидів 

Згідно з динамікою у сценарії «Додаткова політика», обсяг викидів у 2020 р. буде на 
рівні на 32 відсотки нижче рівня зобов’язань України на цей період (Україна взяла на 
себе зобов’язання утримувати обсяг викидів на 20 відсотків нижче рівня 1990 р.). Але 
оскільки прогнозується продовження зростання викидомістких секторів, обсяг викидів 
зростатиме навіть у цьому сценарії. Обсяг викидів України у 2030 р. прогнозується на 
рівні на 36 відсотків нижче рівня 1990 р., тому для виконання зобов’язання щодо 
зменшення обсягу викидів у 2050 р. до рівня на 50 відсотків нижче рівня 1990 р. будуть 
необхідні додаткові заходи. 

На діаграмі ОР.8 показана траєкторія обсягу викидів в Україні за умови реалізації 
більш амбітних заходів зменшення. Ці додаткові заходи є або дорожчими, або менш 
реалістичними, ніж заходи, що розглядалися вище, але все одно представлені у цьому 
звіті для того, щоб показати, що саме необхідно буде зробити для забезпечення більш 
значного зменшення викидів. 

Діаграма ОР.8 
Можливості для додаткового зменшення викидів 
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Заходи для реалізації додаткового потенціалу зменшення викидів розподіляються на 
дві основні категорії: 

� Заходи з вищою вартістю («Повна крива ГВС»). На додаток до заходів, що є 
прибутковими у сценарії «Додаткова політика», у процесі аналізу було визначено 
низку додаткових можливостей, для реалізації яких необхідна додаткова політична 
підтримка. Цим додатковим заходам відповідає «позитивна» частина представленої 
вище кривої вартості у сценарії «Додаткова політика». Основні варіанти, що 
залишаються, включають у себе значні додаткові інвестиції в атомну енергетику, 
збільшення частки газової електрогенерації, а також збільшення ролі біомаси та 
великих ГЕС. У секторі централізованого теплопостачання значне додаткове 
зменшення викидів може бути забезпечене шляхом заміни вугілля газом та 
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біомасою. Іншими великими джерелами зменшення викидів є вугільна 
промисловість, а також використання в повному обсязі потенціалу заходів з 
енергоефективності у будівельному секторі та промисловості. Ці та інші заходи 
можуть зменшити обсяг викидів до 454 млн. т CO2 до 2030 р. або до рівня на 51 
відсоток нижче рівня 1990 р. Проте, ці заходи передбачають витрати на зменшення 
вуглецевих викидів до €200/т СО2 на додаток до вуглецевої ціни €40/т СО2, що 
враховується у сценарії «Додаткова політика». Реалізація цих заходів вимагатиме 
додаткової політичної підтримки – або у формі вищих вуглецевих цін по 
відношенню до рівня, вказаного на кривій ГВС, або через еквівалентні додаткові 
субсидії, регуляторні вимоги та ін. 

� Влювлювання та зберігання вуглецю. Інші можливості для зменшення викидів 
можуть стати доступними, якщо буде досягнутий прогрес у комерціалізації 
вловлювання та зберігання вуглецю (ВЗВ). Україна має достатньо великі 
локалізовані джерела викидів в електроенергетиці, тепловому секторі та 
промисловості для реалізації заходів ВЗВ. Якщо ця технологія стане доступною і 
буде широко використовуватися у 2020-і роки, обсяг викидів може додатково 
зменшитися на 138 млн. т CO2 до 2030 р. Разом з іншими заходами високої вартості 
це забезпечить зменшення загального обсягу викидів до 317 млн. т CO2 або до рівня 
на 66 відсотків нижче рівня 1990 р. 

З реалізацією цих заходів Україна має потенціал для більш значного зменшення 
викидів і забезпечення їх динаміки відповідно до зобов’язань на 2050 р., але наш аналіз 
показує, що для цього буде необхідна значна політична підтримка на додаток до й без 
того амбітних політичних заходів, що моделюються у сценарії «Додаткова політика», а 
також заходи з вартістю, що стрімко збільшується. 
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1. Вступ 

1.1. Цей звіт 

Мета цього дослідження – з’ясувати потенціал для зменшення викидів ПГ в Україні 
шляхом аналізу можливостей для такого зменшення в окремих секторах. Підхід 
полягає в аналізі таких можливостей з точки зору потенційного інвестора, 
зацікавленого не просто у зменшенні викидів, а й в отриманні доходу на відповідні 
інвестиції.   

Ми розглядаємо можливості для інвестицій у зменшення викидів спочатку у контексті 
існуючої політики та інституційного середовища, потім у контексті все більш амбітних 
підходів до зменшення викидів. У кожному сценарії ми з’ясовуємо, які саме 
можливості для зменшення викидів можуть привабити інвесторів з огляду на існуючі 
підходи та політику.   

Модель, яку ми використовуємо, була первісно розроблена компанією Bloomberg New 
Energy Finance і пізніше модифікована та оновлена у ході реалізації проекту. У цій 
моделі представлені основі сектори економіки, що мають відношення до викидів. Отже, 
вона може бути використана для прогнозування викидів, використання енергії та 
впровадження технологій у конкретних сценаріях, а також для порівняння різних 
сценаріїв. На основі цієї структури у моделі створюються криві граничної вартості 
скорочення викидів (ГВС), що показують обсяги зменшення викидів, яких можна 
досягти при різних вуглецевих цінах з різними заходами для зменшення викидів. Криві 
ГВС можуть відігравати важливу роль в аналізі підходів, оскільки допомагають 
виявити економічні можливості для зменшення викидів. Інвестори можуть 
використовувати їх з тією ж метою – визначати привабливі можливості для інвестицій 
у зменшення викидів.  

Вставка  1.1 
Приклад кривої граничних витрат на зменшення викидів 

Крива ГВС – це зручний спосіб візуалізації можливостей для зменшення викидів, 
впорядкованих за ступенем фінансової привабливості. Кожний блок на діаграмі ГВС 
представляє конкретну технологію або захід для зменшення викидів. Ширина блоку 
показує обсяг зменшення викидів, який може бути досягнутий при реалізації 
відповідного заходу. Висота блоку представляє вартість реалізації заходу в одиницях 
вартості на тонну зменшення викидів. Ця вартість є відносною до іншого заходу з 
більшим обсягом викидів, який замінюється заходом з діаграми ГВС. Ця вартість також 
є чистою вартістю, що відображає різницю – позитивну або від’ємну – у разових та 
поточних витратах. Наприклад, вища додаткова капітальна вартість більш ефективного 
обладнання компенсується в різному обсязі економією витрат на енергію.  Висоту 
кожного блоку можна вважати рівнем «вуглецевої ціни», на якому відповідному заходу 
можна віддати перевагу у порівнянні з альтернативним варіантом з більшим обсягом 
викидів. 
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Отже, витрати, що відображаються на кривій ГВС, слід розраховувати, 
використовуючи в якості відправного пункту відповідні оцінки вартості інженерних 
робіт або проекту на основі ТЕО з урахуванням альтернативних технологій, цін на 
пальне та інших факторів. 

Криві ГВС, які ми наводимо у цьому звіті, показують економічно доцільний потенціал 
зменшення викидів у конкретному році з різною вартістю зменшення. Це відрізняється 
від деяких інших видів кривих ГВС, що показують теоретичний потенціал зменшення 
без прив’язки до часу.  Як приклад, хоча теоретично можна розглядати заміну всіх 
виробничих потужностей у певному секторі найсучаснішими та найефективнішими 
технологіями, на практиці така заміна може тривати певний час і залежатиме від 
економічних факторів, у першу чергу фінансових рішень інвесторів, які, власне, й 
фінансуватимуть реалізацію заходів для зменшення викидів. Отже, наші результати 
показують більший потенціал для зменшення з часом через збільшення можливостей 
для заміни технологій з вищими обсягами викидів.   

На мал..Діаграма  1.1 нижче показана гіпотетична крива ГВС для одного року. 
Виділений кольором блок показує ілюстративний захід, який забезпечує підвищення 
енергоефективності. У відповідному році цей захід може забезпечити зменшення 
вуглецевих викидів на 10 млн. тонн еквіваленту CO2 за ціною €25/т CO2-екв. 

Діаграма  1.1 
Ілюстрація кривої ГВС 
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1.2. Стан національної енергетики та обсяги викидів 

1.2.1. Історичні тенденції у сфері викидів  

Україна проводить інвентаризацію викидів ПГ і складає Національне повідомлення 
відповідно до вимог РКЗК ООН.  Інвентаризацією викидів займається Міністерство 
екології та природних ресурсів України. Україна подала своє перше повідомлення у 
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лютому 2004 р., останнє до сьогоднішнього дня – у червні 2011 р. У цьому звіті ми 
використовуємо дані з кадастру, поданого у 2010 р.2 

На Діаграма  1.2 показані викиди ПГ в Україні у 1990-2008 р. Динаміка викидів 
характеризується їх різким зменшенням після 1990 р. – обсяг викидів у 2001 р. є майже 
на 60 відсотків меншим, ніж у 1990 р. Це різке зменшення обсягу викидів відображає  
різкий спад економічної активності після розпаду колишнього Радянського Союзу 
(КРС). Після 2001 р. обсяг викидів у цілому постійно зростав. Тим не менше, загальний 
обсяг викидів у 2008 р. все ще складав лише 52 відсотки від обсягу 1990 р. (427 млн. т 
СО2e порівняно з 927 млн. т СО2e).  

Діаграма  1.2  
Історична динаміка викидів 
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Примітка: Враховуючи землекористування та зміни у землекористуванні, не враховуючі 
фторомісткі гази 

Джерело: Інвентаризація РКЗК ООН 

На Діаграма  1.3 обсяг викидів у 2008 р. розподіляється за секторами. Найбільша частка 
у загальному обсязі викидів припадає на сектор електроенергетики та теплопостачання 
– 24 відсотки. На металургійну промисловість припадало 18 відсотків викидів, які 
переважно створювалися сталеливарним виробництвом. Україна є великим 
виробником вугілля – обсяг вуглевидобування у 2008 р. складав близько 80 млн. тонн.  
Крім цього, Україна є великим транзитним пунктом для газу, що постачається з Росії, а 
також має велику власну мережу зберігання та постачання газу. Отже, на виробництво 
та транспортування викопного палива припадає 14 відсотків викидів.3 Ще 9 відсотків 

                                                

2  Згідно з даними останньої інвентаризації, обсяг викидів зменшився з 427 млн. тонн CO2-екв у 2008 р. до 370 
млн. тонн CO2-екв у 2009 р. у зв'язку з економічною кризою. Аналіз, представлений у цьому звіті, був 
підготований до появи результатів останньої інвентаризації. 

3  Ця категорія не включає у себе викиди від використання викопного палива (наприклад, в електроенергетиці, 
транспорті або промисловості), які враховуються окремо у відповідних секторах. 
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викидів розподіляються між іншими галузями української економіки, в основному 
виробництвом аміаку, цементу та вапна. На транспортну, будівельну та 
сільськогосподарську галузі припадає по 9-10 відсотків. 

Діаграма  1.3 
Обсяг викидів за секторами, 2008 р. 
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Джерело: Інвентаризація РКЗК ООН 

1.2.2. Цільові обсяги викидів 

Україна підписала (у 1999 р.) та ратифікувала (у 2004 р.) Кіотський протокол і 
класифікується як країна Додатку I до РКЗК ООН. Вона також включена у Додаток B і 
у першому періоді зобов’язань (2008-2012 р.) мала цільовий обсяг викидів 0 відсотків 
від рівня 1990 р. (такий самий, як у Нової Зеландії та Росії).4 

Україна нещодавно взяла на себе зобов’язання5 зменшити обсяг викидів на 20 відсотків 
відносно рівня 1990 р. до 2020 р. і на 50 відсотків до 2050 р. Враховуючи, що поточний 
(2008 р.) обсяг викидів України6 є на 52 відсотків нижчим од рівня 1990 р., це означає, 
що до 2020 р. обсяг викидів може зростати на 4 відсотки щорічно, але майже не 
повинен зрости у період між 2008 р. та 2050 р. За цих умов викидомісткість економіки 
має бути значно зменшена, оскільки у наступні два десятиліття очікується значне 
зростання ВВП. 

                                                

4  РКЗК ООН: http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/3145.php 
5  Програма ООН з навколишнього середовища http://www.unep.org/climatepledges/Default.aspx?pid=25 
6  У тому числі ЗКЗЗКЛГ 
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За прогнозами МВФ, реальний ВВП України має зрости на 35 відсотків (кумулятивно) 
у період 2009-2015 р. або на 4,5 відсотків щорічно. Це означає, що для досягнення 
цілей  2012 р. та 2020 р. обсяг викидів на одиницю ВВП необхідно буде значно 
зменшити. Якщо припустити, що реальний ВВП продовжить зростання тими ж самими 
темпами, що прогнозуються МВФ на 2014-2015 р., або на 4 відсотки щорічно у 2015-
2020 р., викидомісткість ВВП може зрости на 28 відсотків (з 1,3 до1,6 кг CO2-екв на 
2000 дол. США) у період між 2008 р. та 2020 р. або на 2 відсотки щороку. Це 
відображає дуже високий історичний (1990 р.) рівень викидів та нинішні низькі цілі 
уряду у сфері зменшення викидів ПГ. Прогнозоване зростання ВВП, цільові обсяги 
викидів та відповідні впливи на викидомісткість показані на мал.  2.4 нижче. 

Діаграма  1.4 
Прогнозні та цільові показники ВВП та обсягу викидів 
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Джерело: Інвентаризація РКЗК ООН 2010 р., дані не включають у себе розрахунки 
ЗКЗЗКЛГ, МЕА, МВФ та NERA. 

Примітка:  Дані ВВП – це фактичні дані ВВП, скориговані за ПКС у дол. США 2000 р. за 
період з 1992 по 2008 р. Темпи зростання у період з 2009 по 2015 р. базуються 
на прогнозах МВФ, темп зростання у період з 2015 по 2020 р. базуються на 
екстраполяції прогнозу МВФ і становить 4 відсотки на рік. 

1.2.3. Енерго- та викидомісткість 

Крива енергомісткості ВВП України протягом останніх двох десятиліть мала зворотну 
U-образну форму, як показано на Діаграма  1.5. Спочатку вона зростала з 0,55 до 
пікового значення 0,76 туп/ 1000 дол. США ВВП у 1996 р.  Це пояснювалося тим, що 
спочатку обсяг ВВП зменшувався швидше, ніж інтенсивність використання енергії. 
Починаючи з 1996 р., енергомісткість ВВП зменшувалася і досягла 0,4 туп / 1000 дол. 
США ВВП у 2008 р. Схожа динаміка спостерігалася у Росії та інших країнах СНД. Так 
само, енергомісткість на душу населення різко зменшилася у зв'язку зі змінами у 
загальному макроекономічному виробництві у період 1990-1998 р. (з 4,8 до 2,7 туп/на 
душу населення або на 44 відсотки), але пізніше вирівнялася чи навіть трохи зросла до 
2,9 туп/на душу населення у 2008 р. (залишаючись на 40 відсотків нижче рівня 1990 р.). 
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Діаграма  1.5 
Енергомісткість України, Росії та країн ОЕСР Європи (1990-2008 р.) 
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Джерело: МЕА. ВВП у цінах 2000 р. за ПКС 

Тенденції у динаміці викидомісткості української економіки, показаної на Діаграма 
 1.6, є подібними до тенденцій у динаміці її енергомісткості. Обсяг викидів на одиницю 
ВВП спочатку зростав у період 1992-1996 р., але потім поступово зменшився до рівня 
приблизно 1,3 кг CO2-екв/1 дол. США ВВП. Викидомісткість на душу населення в 
основному повторювала тенденції у динаміці загального обсягу викидів, хоча з 2000 р. 
вона зростає дещо вищими темпами, ніж енергомісткість. Отже, викидомісткість 
зменшилася з 17,9 до 8 т CO2-екв/на душу населення між 1990 р. та 2000 р., потім знову 
зросла до 9,3 т CO2-екв на душу населення у 2008 р. або на 48 нижче рівня 1990 р. 
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Діаграма  1.6 
Викидомісткість України, Росії та країн ОЕСР Європи (1990-2008 р.) 
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Джерело: МЕА та РКЗК ООН. ВВП у цінах 2000 р. за ПКС. 
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2. Загальна інформація про викиди у різних секторах 

2.1. Електроенергетика 

Генерація електроенергії (у тому числі на ТЕЦ) є одним з найбільших джерел викидів в 
Україні. На цю галузь у 2008 р. припадало 89 млн. т СО2e або 21 відсоток від 
загального обсягу викидів ПГ. Майже половина усієї електроенергії генерується 
тепловими електростанціями, значну частину яких складають вугільні ТЕС з низьким 
ККД, решту виробляють в основному атомні станції. 

Основні потенційні можливості для інвестицій у зменшення викидів ПГ в 
електроенергетиці включають: 

� Модернізація існуючих виробничих потужностей з низьким тепловим ККД або їх 
заміна; 

� Підвищення цін на електроенергію для населення з метою посилення для кінцевих 
користувачів стимулів для інвестування у заходи зі збереження електроенергії; 

� Інвестиції в інфраструктуру розподільчих мереж та мереж передачі з метою 
зменшення втрат; 

� Перехід з вугілля на інші види палива з меншою викидомісткістю; та 

� Підвищення частки відновлюваних джерел енергії у структурі енергогенерації. 

Нижче ми стисло обговорюємо інвестиційні можливості для кожного з цих напрямків. 

2.1.1. Потужності, генерація та попит 

Виробництво електроенергії в Україні стабільно зростало приблизно на 1,5 відсотки на 
рік у 2000-2008 р. і досягло пікового значення майже 200 ТВтг на рік. Проте у 2009 р. 
це зростання змінилося значним спадом внаслідок 15-відсоткового зменшення ВВП під 
час економічної кризи.7 Цю тенденцію показано на Діаграма  2.1. 

                                                

7  Світовий економічний прогноз МВФ, квітень 2011 р. 
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Діаграма  2.1 
Генерація електроенергії в Україні, 2000-2009 р. 
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У цьому дослідженні використовується прогноз, який базується на результатах 
дослідження, виконаного компанією Lahmeyer International для EBRD8. Згідно з цими 
результатами, попит має дедалі збільшитися до 216 ТВтг у 2020 р., або на 2 відсотки на 
рік по відношенню до рівня 2009 р. Якщо попит зростатиме такими темпами, обсяг 
споживання зросте до 263 ТВтг у 2030 р. Для порівняння, це означає, що попит на 
електроенергію в Україні зростатиме приблизно на 6500 кВтг на одну особу до 2030 р, 
тобто приблизно на 15 відсотків вище середнього значення в ЄС у 2008 р. 9 

У 2008 р. викидомісткість енергетичного сектору складала 0,37 т CO2/МВтг.10 Це 
відносно низьке значення пояснюється великою часткою атомної енергетики. На 
Діаграма  2.2 показана структура потужностей та генерації в залежності від технології 
станом на 2008 р. На теплову енергетику припадає 55 відсотків загального обсягу 
виробництва електроенергії, що виробляється в основному на вугільних 
електростанціях. Останніми роками частка газових електростанцій зменшувалася. 
Згідно з результатами одного дослідження, вона складала менше 10 відсотків у 2008 
р.11   

Теплові електростанції в Україні належать акціонерним компаніям. Значні частки у 
багатьох теплових станціях належать Національній акціонерній компанії «Енергетична 
компанія України», але оперативний контроль у багатьох випадках залишається в 

                                                

8  Звіт Lahmeyer International для ЄБРР (2010 р.): Розвиток факторів вуглецевих викидів в електроенергетиці 
України, вересень 2010 р. 

9  Євростат. Точні цифри залежать від того, чи враховується Європа, ЄС або Єврозона. 
10  Цей показник не включає у себе генерацію електроенергії та викиди від ТЕЦ. 
11  IEДПК (2009 р.), Перспективи видобутку енергетичного вугілля в Україні – слушний час для реформ, Інститут 

економічних досліджень та політичних консультацій 
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операторів з приватного сектору.12 Значна частина існуючих виробничих потужностей 
є застарілою і страждає від недостатнього обсягу інвестицій та відсутності 
неналежного технічного обслуговування і ремонтів. Внаслідок цього в 
електрогенерації задіяно лише 20 з 30 ГВт теплової потужності.13 Найновіші теплові 
потужності були побудовані більше 24 років тому,14 і більше 70 відсотків станцій вже 
налічують більше 40 років.  Крім цього, теплова генерація характеризується низьким 
ККД – в середньому 31 відсоток.  

Діаграма  2.2 
Електрогенеруючі потужності та обсяг генерації електроенергії в Україні, 

2008 р. 
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На атомні електростанції припадає 26 відсотків потужності (13 ГВт), але значно більша 
частка генерації – 40-50 відсотків. АЕС належать та експлуатуються НАЕК 
«Енергоатом», що підпорядкована Міністерству енергетики та вугільної промисловості 
України. За останні два десятиліття генеруючі потужності не зазнали жодних значних 
збільшень, за винятком завершення будівництва двох атомних енергоблоків 
потужністю 1 ГВт кожний у 2004 р. (блок №2 на Хмельницькій АЕС та блок №4 на 
Рівненській АЕС).  Будівництво обох цих блоків розпочалося ще до розпаду 
Радянського Союзу. Ще два блоки потужністю 1 ГВт кожний залишаються частково 
побудованими (блоки №3 та 4 Хмельницької АЕС). 15   У принципі, перспективне 
додання атомних генеруючих потужностей представляє значний можливий варіант 
зменшення викидомісткості генерації. Відповідно до поточних планів, до 2030 р. буде 
виведено з експлуатації понад 11 ГВт існуючої потужності. Проте Світова ядерна 

                                                

12  CASE (2008), Overview of Electricity Market in Ukraine, Centre for Social and Economic Research, February 2008 
13  Lahmeyer International (2010), Development of the Electricity Carbon Emissions Factors for Ukraine, September 2010 
14  Блок потужністю 300 МВт на Зуївській ТЕЦ 
15  World Nuclear Association (2010): Nuclear Power in Ukraine, July 2010 Update 
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асоціація вважає, що ці заплановані закриття станцій навряд чи відбудуться за планом, 
і що лише 1,5 ГВт потужності буде виведено з експлуатації до початку 2030 р.).16 

Гідроелектростанції є єдиним великим відновлюваним видом генеруючих потужностей 
в Україні. На ГЕС виробляється 6 відсотків електроенергії. Станції належать та 
експлуатуються ПАТ «Укргідроенерго», що входить до складу НАК «Енергетична 
компанія України».   

2.1.2. Політика і підходи 

2.1.2.1. Енергетична стратегія 

У 2006 р. Уряд України опублікував Енергетичну стратегію, в якій були викладені 
плани задоволення попиту на енергію в країні до 2030 р. Зокрема, в Енергетичній 
стратегії описані загальні плани уряду в енергетичному секторі. Основні елементи 
Енергетичної стратегії включають:  

� Приділення великого значення атомній енергетиці: додання значних атомних 
потужностей у формі 22 нових АЕС з метою забезпечення 50-відсоткової частки 
атомної генерації в загальному обсязі генерації до 2030 р. 

� Розширення потужностей вугільної генерації: передбачається, що вугільні 
електростанції забезпечать переважну частку решти 50 відсотків загального обсягу 
генерації. 

� Постійний обсяг генерації на газових станціях: збереження абсолютного обсягу 
генерації з газу без змін, а отже зменшення відсоткової частки газової генерації з 
часом.  Одним з важливих мотивів для обмеженої ролі газової генерації є 
підвищення енергетичної безпеки країни (Україна значною мірою залежить від 
імпорту енергоносіїв з Росії). 

� Незначна частка відновлюваної енергії: відновлюваній енергетиці відводиться дуже 
незначна роль у представленому в Енергетичній стратегії баченні подальшого 
розвитку енергетичного сектору. 

З моменту оприлюднення Енергетичної стратегії в Україні відбулися важливі зміни, 
зокрема значне зменшення обсягів виробництва у 2009 р. Це обумовило необхідність в 
оновленні Енергетичної стратегії, яка наразі переглядається, але нову її редакцію поки 
що не опубліковано. В одному з попередніх проектів оновленої Енергетичної стратегії 
передбачається:  

� Менш значний обсяг інвестицій в атомну енергетику, збільшення потужностей 
обмежиться завершення будівництва частково побудованих блоків потужністю 2 
ГВт, а також доданням ще 2 ГВт потужності на заміну станцій, що мають бути 
виведені з експлуатації після 2030 р.17 

                                                

16  У нашій моделі припущення щодо виведення з експлуатації атомних потужностей базуються на оцінках 
Світової ядерної асоціації. 

17  В оновленій Енергетичній стратегії використовується більш песимістичне припущення щодо майбутньої 
потреби в електроенергії, ніж у версії 2006 р. Отже, незважаючи на менший обсяг інвестицій в атомну 
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� Більш значна роль відновлюваних джерел енергії – зокрема, вітряної енергії, а 
також - у меншому ступені – сонячної енергії та малих ГЕС. У базовому сценарії 
передбачається, що загальна потужність відновлюваної енергетики складе 6 ГВт у 
2030 р.  

� Масштабна програма модернізації існуючих теплових потужностей, що 
поширюється на об’єкти (в основному вугільні станції) загальною потужністю 13,7 
ГВт. 

� Додання 10,7 ГВт нових вугільних потужностей. 

� Незначне збільшення вже й без того значної гідроелектричної потужності, а також 
значної гідроакумулюючої потужності. 

Паралельно з більш довгостроковими цілями Енергетичної стратегії Україна визначила 
наприкінці 2010 р. десять стратегічних національних інвестиційних проектів. Деякі з 
цих проектів стосуються енергогенерації, зокрема передбачають мету встановлення 2 
ГВт сонячних або вітряних потужностей до 2015 р. 

2.1.2.2. Пільгові тарифи 

Хоча для відновлюваних джерел енергії в Енергетичній стратегії не передбачається 
значна роль у довгостроковій перспективі, в Україні створено систему пільгових (або 
«зелених») тарифів для відновлюваної енергетики. Ці тарифи були введені у 2009 р. 
для вітряної та сонячної генерації, виробництва енергії з біомаси та малої 
гідрогенерації.  

В існуючій системі зелених тарифів визначені коефіцієнти для різних технологій, які 
застосовуються до роздрібного тарифу на електроенергію з 1 січня 2009 р. 18 
Передбачається зменшення цих коефіцієнтів для нових інвестицій на: 10 відсотків у 
2014 р.; 20 відсотків у 2019 р.; і 30 відсотків у 2024 р. Ставки пільгових тарифів 
фіксуються для конкретних установок на рівні, що діяв на момент їх введення в 
експлуатацію. Не передбачається обмеження річного обсягу потужностей, для яких 
можуть застосовуватися пільгові тарифи.  

                                                                                                                                                  

енергетику, її частка у структурі генерації в оновленій Енергетичній стратегії залишається на рівні 47 відсотків 
у 2030 р. 

18  Система також включає у себе механізм захисту інвесторів від коливань обмінного курсу. Розраховується 
співвідношення між поточним та первісним курсом (станом на 1 січня 2009 р.). Якщо це співвідношення більше 
1 (тобто якщо відбулася девальвація гривні), тарифи коригуються відповідним чином. В іншому випадку 
тарифи встановлюються на основі гривневої вартості первісного (1 січня 2009 р.) тарифу на електроенергію. 
Таким чином, рівень зелених тарифів розраховується наступним чином: 

Якщо співвідношення обмінних курсів сьогодні та станом на 1 січня 2009 р. перевищує одиницю, тарифи 
розраховуються наступним чином: 

«Зелений» тариф = роздрібний тариф1 січня 2009 × співвідношення між обмінним курсом сьогодні та 
станом на 1 січня 2009 р. × коефіцієнт для типу відновлюваної енергії 

Інакше 

«Зелений» тариф = роздрібний тариф1 січня 2009 × коефіцієнт для типу відновлюваної енергії 
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Тарифи, що діють станом на сьогодні, вказані у Таблиця  2.1 нижче. 

Таблиця  2.1 
«Зелені» тарифи 

Технологія Потужність

кВт коп./кВт € центів/кВт

<600 кВт 70.2 6.8

600-2000 кВт 81.8 7.9

>2000 кВт 122.8 11.9

Біомаса Будь-яка 134.5 13.1

Наземні 505.1 49.0

Встановлені на дахах ( >100 кВт) 484.0 47.0

Встановлені на дахах (<100 кВт) або 
фасадах (будь-яка потужність)

463.0 45.0

Малі ГЕС <10000 кВт 84.2 8.2

"Зелений" тариф

 (без ПДВ)

Вітряні 
потужності

Сонячні 
потужності

 
Джерело: Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про 

електроенергетику» щодо стимулювання використання альтернативних 
джерел енергії» (2009 р.). 

Ставки пільгових тарифів є подібними до ставок відповідних тарифів у багатьох 
країнах ЄС, хоча ставки тарифів для сонячної та вітряної енергетики наближаються до 
верхнього рівня діапазону відповідних тарифів в ЄС.19 

Деякі аспекти існуючої системи пільгових тарифів не визначені в достатньому обсязі 
або належним чином. З початку 2012 р. інвестори повинні будуть доводити, що 15 
відсотків використаних сировини,  матеріалів, основних  фондів,  робіт  та  послуг 
мають українське походження. З 2013 р. ця необхідна місцева частка зросте до 30 
відсотків, з 2015 р. – до 50%. Проте поки що не роз’яснено підхід до визначення 
місцевої частки інвестицій. У чинному законодавстві також міститься вимога для 
виробників електроенергії з відновлюваних джерел щодо продажу електроенергії 
безпосередньо споживачам, а не опосередковано через Оптовий ринок електроенергії 
(ОРЕ). Але в законодавстві знов-таки не визначені положення для практичної 
реалізації такої двосторонньої схеми без участі ОРЕ. Нарешті, що стосуються 
підключення до мережі, наразі існує зобов’язання щодо надання доступу до мережі 
виробникам електроенергії з відновлюваних джерел. Операторам мереж дозволяється 
включати витрати на підключення в їх інвестиційні програми, але не визначено 

                                                

19  На основі даних Mercados (2011 р.), Надання допомоги Національній комісії регулювання електроенергетики 
України: повне впровадження існуючого закону про «зелений» тариф та відповідної методики, Mercados, лютий 
2011 р. 
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джерела відшкодування таких витрат. Як результат, ці витрати в повному обсязі 
покладаються на виробників відновлюваної енергії. 
З моменту введення пільгових тарифів НКРЕ затвердило їх для 61 об’єктів.20 Більшість 
цих об’єктів є малими ГЕС (26). Інші 10 потужностей складають 5 вітроелектростанцій, 
3 сонячні станції та 2 станції, що працюють на біомасі.  

2.1.3. Ринок генерації 

Поточна модель ринку електроенергії в Україні є подібною до моделі, що 
використовувалася у Великій Британії до впровадження Нових правил торгівлі 
електроенергією (NETA).  Ця модель, відома як модель єдиного пулу, передбачає 
існування єдиного покупця, який купує електроенергію у виробників, при цьому всі 
виробники зобов’язані постачати всю вироблену електроенергію у цей єдиний пул. 
Виробники електроенергії поділяються на дві категорії: 

� Регульовані виробники електроенергії.  До цієї категорії входять АЕС, ГЕС, ТЕЦ та 
вітроелектростанції. Тарифи, за якими виробники цієї категорії постачають 
електроенергію, регулюються регулятором у сфері енергетики – Національною 
комісією регулювання електроенергетики (НКРЕ). 

� Нерегульовані виробники електроенергії. До цієї категорії входять ТЕС країни. Ці 
виробники також постачають електроенергію у пул оптового ринку.  

Функціонуванням оптового ринку управляє ДП «Енергоринок», яке розраховує 
середню ціну продажу електроенергії виробниками. Ця ціна розраховується на основі 
пропозицій виробників. Виходячи з ціни продажу в ОРЕ, далі розраховується середня 
оптова ринкова ціна (ОРЦ). Різницю між цими цінами складає комісія ДП 
«Енергоринок», тариф на передачу електроенергії та субсидія (відома як «дотаційні 
сертифікати») для постачання електроенергії пільговим категоріям споживачів 
(зокрема, населенню і сільськогосподарським користувачам).  

Вважається, що нинішня організація ринку електрогенерації має декілька недоліків, і 
Україна має плани з його реформування. Деякі з цих недоліків включають: відповідно 
до діючих правил ринку, його учасники надсилають пропозиції на основі середньої (а 
не додаткової) вартості; крім цього, адміністративне втручання негативно впливає на 
рішення з диспетчеризації та визначення графіку навантаження. Існуючі плани 
реформування спрямовані на усунення цих недоліків, зокрема на посилення 
конкуренції на ринку електроенергії. Плани реформування також включають у себе 
перехід до системи двосторонніх договорів (чистого пулу), подібної до тієї системи, 
що наразі використовується у значній кількості країн Західної Європи. Планується, що 
перехід від існуючої системи до нової відбуватиметься поетапно. У даний час 
розробляється правова база для запровадження двосторонніх договорів. Впровадження 
інших ключових аспектів, у тому числі балансуючого ринку на день уперед та заміна 
існуючого єдиного пулу двосторонньою торгівлею заплановане на період до 2015 р. 
Передбачається, що до цього часу будуть усунені всі перехідні механізми. Очікується, 
що ці реформи дозволять усунути деякі з викривлень існуючої системи, а зменшене 

                                                

20  Станом на початок 2011 р. 
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регуляторне та адміністративне втручання забезпечать посилення стимулів для 
інвестицій у ринок генерації. Хоча такі плани існують вже декілька років, практична 
реалізація реформ відбувається повільними темпами.   

2.1.4. Передача та розподіл 

Втрати електроенергії під час передачі та розподілу в Україні є великими: у 2008 р. 
втрати при передачі складали 3 відсотки, втрати при розподілі – 12 відсотків.  Згідно зі 
статистичними даними НКРЕ, втрати при передачі в останні роки залишалися на рівні 
близько 3, тоді як втрати при розподілі за останні десять років зменшилися – з 20 
відсотків у 2000 р. до 12 відсотків у 2008 р. Це залишає значний потенціал для 
покращення (для порівняння, в ЄС середні втрати при передачі та розподілі складають 
6 відсотків21) з відповідними можливостями для зменшення викидів та підвищення 
якості послуг для кінцевих користувачів. 

Для здійснення інвестицій у зменшення втрат необхідно, щоб існувала можливість 
відшкодування відповідних витрат з тарифів на передачу та розподіл. Довжина великої 
мережі електропередачі в Україні перевищує 23 тисячі км.22 Ця мережа належить та 
експлуатується державною компанією НЕК «Укренерго». Тарифи на передачу 
регулюються НКРЕ і враховуються в ОРЦ. Нинішню систему встановлення тарифів 
можна описати як різновид регулювання «собівартість плюс». НКРЕ встановлює 
тарифи на основі кошторису витрат, які НЕК «Укренерго» подає для поточного та 
наступного року. Тарифи встановлюють на рівні, який забезпечує покриття цих витрат, 
а також отримання певного прибутку та здійснення капітальних інвестицій. Разом із 
цим, врахування прогнозованих витрат лише для однорічної перспективи означає 
обмеження можливостей для повернення більш довгострокових інвестицій.  

Розподільчі мережі належать та експлуатуються регіональними компаніями, які 
називаються «обленерго». З 1990 р. в Україні відбулося вже дві хвилі приватизації 
розподільчих компаній, в результаті чого цей секторі сьогодні представляє собою 
поєднання приватних і державних компаній. Наразі існує два різних підходи до 
регулювання тарифів на розподіл для різних категорій розподільчих компаній: 

� Тарифи для більшості з 45 ліцензованих розподільчих компаній регулюються так 
само, як і для компаній, що займаються передачею електроенергії – тобто на основі 
підходу «собівартість плюс».  

� Тарифи для розподільчих компаній, що були приватизовані під час другої хвилі 
приватизації, регулюються за окремими правилами. По суті, відповідна система є 
регулюванням на основі норми доходності з деякими додатковими стимулюючими 
механізмами (наприклад, графіком запланованого зменшення втрат). Норма 
доходності визначається НКРЕ, при цьому встановлюється певний мінімальний 
рівень. 

Уряд України наразі розглядає можливість проведення ще одного раунду приватизації.  
                                                

21  Показники Світового банку. 
22  Lahmeyer International (2010 р.), Розвиток факторів вуглецевих викидів в електроенергетиці України, вересень 

2010 р. 
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Ситуація з регулюванням як передачі, так і розподілом електроенергії негативно 
вплинула на обсяг інвестиції в енергосистему.  Незважаючи на зменшення втрат за 
останні роки, вони все ще залишаються високими. Для забезпечення стабільного та 
прискореного зменшення витрат необхідно буде покращити інституційні стимули, 
зокрема реформувати систему тарифоутворення, а також запровадити комплекс 
мінімальних стандартів послуг і забезпечувати їх дотримання. Реалізація цих заходів, у 
свою чергу, створить можливості для зменшення викидів ПГ.  Нарешті, для додання 
електрогенеруючих потужностей, що будуть необхідні для задоволення прогнозованої 
збільшеної потреби в електроенергії, також необхідно буде розвивати та зміцнювати 
електроенергетичну систему – незалежно від технологій, на яких базуватимуться 
відповідні потужності. Наш підхід до моделювання цього описується у Розділі  3.1.5. 

2.1.5. Тарифи для кінцевих користувачів 

Стимули для підвищення ефективності використання електроенергії на рівні кінцевих 
користувачів залежать від ціни електроенергії. Україна має традицію субсидування цін 
на енергоносії, у тому числі електроенергію, а отже існує можливість для 
реформування політики та підходів з метою стимулювання інвестицій у зменшення 
викидів. Утім, будь-які такі заходи повинні узгоджуватися з іншими цілями. 

Як зазначалося вище, в Україні регулюються тарифи для деяких категорій кінцевих 
споживачів. Зокрема, тарифи для населення встановлюються НКРЕ та є значно 
нижчими, ніж тарифи для інших категорій споживачів: у 2009 р. тарифи для населення 
були на 55-65 відсотків нижчими од тарифів для промислових користувачів (тоді як 
для більшості ринків є типовим протилежне співвідношення). 23  Крім цього, для 
домогосподарств, які використовують електроенергію для приготування їжі та обігріву, 
тарифи є ще нижчими. Таким чином, споживачі у житловому секторі отримують 
недостатньо сильні цінові сигнали для того, щоб інвестувати кошти в зменшення 
споживання електроенергії. Як наслідок, обсяги споживання електроенергії 
населенням зростали протягом останніх десяти років, і частка населення в 
енергоспоживанні сягнула 19 відсотків у 2010 р.24 НКРЕ нещодавно вжила певних 
заходів з метою підвищення тарифів для деяких категорій населення, зокрема 
оголосила 15-відсоткове збільшення тарифів у березні 2011 р. 

Промислові споживачі сплачують два різні тарифи залежно від напруги мережі, до якої 
вони підключені (чим вище напруга, тим вище тариф). Наразі ці тарифи знаходяться в 
діапазоні €40-60 / МВтг.25 

На відміну від тарифів для населення, поточні тарифи для промислових користувачів 
покривають «повну собівартість виробництва енергії», тому не вважаються 
дотаційними.26 

                                                

23  “Towards Cost Effective Energy Pricing” by Hi-chun Park, International Association of Energy Economics 
24  Ukrstat: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2009/pr/etgv/etgv_e/elbal_e.html 
25  Park (2011), Towards Cost-reflective Energy Pricing in Ukraine, Hi-chun Park, International Association for Energy 

Economics, First Quarter 2011 
26  Стор. 45 of World Bank (2011), Project Appraisal Document for Energy Efficiency Project, April 2011 
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2.1.6. Ринки пального 

Структура мережі електропередачі – у поєднанні з масштабами газотранспортної 
мережі та розподілом природних ресурсів – значною мірою обумовлює потенціал 
зменшення викидів шляхом переходу на інші види палива, тобто заміни вугільної 
генерації з великими обсягами викидів генерацією з менш викидомістких видів палива 
або джерел енергії. 

2.1.6.1. Вугілля 

Україна є відносно великим виробником вугілля з обсягом виробництва 79 млн. тонн у 
2008 р.  Власне видобування вугілля є важливою причиною для великої частки 
вугільних станцій у поточному загальному обсязі теплової генерації, а також планів 
майбутнього збільшення цієї частки.   

Теплові електростанції в Україні закуповують енергетичне вугілля власного видобутку 
за цінами нижче міжнародних: у період 2005-2008 р. ціни, як правило, знаходилися на 
рівні на 15-45 відсотків нижче імпортних цін.27 Низькі ціни є результатом великих 
субсидій, які уряд виплачує виробникам вугілля. У 2008 р. обсяг цих субсидій складав 
5 відсотків державного бюджету.28 29 Це непряме субсидування робить перехід на інші 
види палива та використання відновлюваних джерел енергії дорожчим. Низькі ціни на 
паливо також обумовлюють низькі оптові ціни на електроенергію.   

2.1.6.2. Природний газ 

Україна має велику мережу транспортування та розподілу природного газу, а також 
значні потужності для зберігання природного газу. Проте обсяги власного виробництва 
природного газу в Україні утворюють лише незначну частку у загальному обсязі 
споживання, і країна значною мірою залежить від імпорту з Росії. Після газової кризи 
2006 р. ціна російського природного газу для Україні різко зросла. На відміну від 
інших категорій споживачів (зокрема, населення), генеруючі компанії отримують 
природний газ не за субсидованими цінами, тому частка газових генеруючих 
потужностей в загальному обсязі генерації є значно меншою, ніж частка вугільних 
станцій, і постійно зменшується останніми роками.   

Оскільки ціни на вугілля є низькими, а ціни на природний газ – високими, заміна 
палива призводить до підвищення собівартості електроенергії. До того ж, потенціал 
використання природного газу може бути обмеженим з урахуванням вищезазначених 
міркувань енергетичної безпеки та політичних міркувань. Тим не менше, особливості 
існуючої інфраструктури означають наявність значного технічного потенціалу для 
зменшення викидів шляхом переходу на газову генерацію. 

                                                

27  ІЕДПК (2009 р.), Перспективи видобутку енергетичного вугілля в Україні – слушний час для реформ, Інститут 
економічних досліджень та політичних консультацій. 

28  НЕЦУ (2010), Проблеми вугільного сектору України та викиди парникових газів у вугільній промисловості та 
при споживанні вугілля, Національний екологічний центр України. 

29  Це відповідає субсидії 121 грн. за 1 МВт електроенергії, виробленої на вугільних ТЕЦ. 
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2.1.7. Відновлювані джерела енергії 

За винятком великих гідроелектростанцій, які генерують приблизно 11-12 ТВтг 
електроенергії на рік (6 відсотків від загального обсягу), відновлювані джерела енергії 
(ВДЕ) відіграють дуже незначну роль в енергетичному секторі України. Утім, наявні 
відновлювані ресурси є значними і за умови подолання фінансових та інших бар'єрів 
відновлювана енергетика може мати значний потенціал в якості джерела зменшення 
викидів. Як вже зазначалося вище у п.  2.1.2.2, Україна вже прийняла програму 
пільгових тарифів для підтримки генерації з відновлюваних джерел енергії.  

Розвиток більшості видів відновлюваної енергетики, за винятком великих ГЕС, 
знаходиться на пілотних етапах. Загальна встановлена потужність вітряної енергетики 
в Україні складала 105 МВт станом на кінець 2011 р., хоча технічний потенціал 
привабливих ділянок для встановлення вітряних потужностей оцінюється на рівні 30 
ТВтг.30 Деякі інші проекти вітряної енергетики обговорювалися протягом останніх 
років – зокрема, проект «Нова-Еко» потужністю 300 МВт, що знаходиться на етапі 
планування з 2005 р. – але поки що не реалізовані. Утім, як вже зазначалося, 
запровадження пільгових тарифів у 2009 р. стимулювало інтерес інвесторів до цього 
сектору. 

До недавнього часу в Україні не було значних потужностей сонячної енергетики. 
Потенціал для сонячної генерації знаходиться в основному на півдні країни. 
Інтенсивність сонячного випромінювання у цьому регіоні сягає 1450 кВтг/м2/рік тоді 
як у середньому в масштабах держави цей показник складає 1200 кВтг/м2/рік. 
Технічний потенціал генерації в Україні оцінюється на рівні 16 TВтг. Як зазначалося 
вище, з метою розвитку відновлюваної енергетики запроваджено схему «зелених» 
тарифів, які є дуже привабливими у сегменті сонячної генерації. У червні 2011 р. у 
Криму завершено будівництво сонячної електростанції потужністю 25 ГВт на рік. 
наразі також планується будівництво інших потужностей. 

Як зазначалося вище, великі ГЕС наразі є єдиним великим джерелом відновлюваної 
енергії в Україні. Їх нинішня потужність складає близько 5 ГВт, обсяг генерації – 11-12 
ТВтг електроенергії. Останніми роками проводилася реабілітація існуючих 
потужностей з метою підвищення їх надійності та ККД. Ці заходи з реабілітації 
частково фінансувалися Світовим банком у формі низки кредитів, перший з яких мав 
розмір $106 млн. і був затверджений у 2005 р. У 2009 р. Світовий банк ухвалив кредит 
на суму $60 млн. для реабілітації гідроагрегатів на Кременчузькій та Дніпровській ГЕС.  
У 2011 р. ЄБРР надав кредит на суму €200 млн. на модернізацію ГЕС на р. Дніпро. 
Технічний потенціал гідрогенерації в Україні оцінюється на рівні 20 ТВтг, у тому числі 
2,5 ТВтг припадає на малі ГЕС.31 Як зазначалося вище, малі ГЕС також користуються 
пільговими тарифами відповідно до запровадженої в Україні схеми «зелених» тарифів.  
У 2005 р. в країні експлуатувалося 65 малих ГЕС, що виробляли 0,3-0,4 ТВтг 
електроенергії.  

                                                

30  ІЕДПК (2008), Огляд використання відновлюваної енергії в сільському та лісовому господарстві України, 
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 

31  ЄБРР (2009 р.), Україна: загальний опис ситуації 
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Значним джерелом енергії в Україні є біомаса. Україна має понад 32 млн. гектарів 
орних земель, і на сільське господарство припадає значна частка ВВП. Отже, Україна 
має потенціал для вирощування сировини для біопалива, а також виробництва енергії з 
відходів існуючих видів діяльності у сільськогосподарському секторі. Енергетичний 
потенціал біомаси оцінюється на рівні понад 65 ТВтг на рік (разом електрична і 
теплова енергія).32 

2.2. Теплопостачання і будівлі 

Холодний клімат та велика промислова база України обумовлюють значний попит на 
опалення. Обсяг споживання тепла є великим не лише через високий попит, а й через 
великі втрати тепла в інфраструктурі теплопостачання та будівлях. Згідно з 
національними статистичними даними, Україна споживає близько 280 ТВтг тепла на 
рік.33 Більше 50 відсотків у цьому обсязі складає споживання тепла у будівлях. Обсяг 
відповідних викидів у 2008 р. (включаючи викиди ТЕЦ, які також виробляють 
електроенергію) складав 81 млн. т СО2 або 19 відсотків від загального обсягу викидів. 

Масштабні системи централізованого теплопостачання відіграють ключову роль у 
постачанні тепла. На них припадає близько 60 відсотків від загального обсягу 
кінцевого споживання тепла. Інші 40 відсотків тепла виробляються у  
децентралізованих системах від індивідуальних котелень житлових або комерційних 
будівель до індивідуальних котлів у домогосподарствах. 

У цілому, можливості для інвестицій у зменшення викидів від потужностей 
теплопостачання та будівель можна розділити на наступні категорії: 

� Модернізація або заміна існуючих котельних та ТЕЦ з низьким тепловим ККД; 

� Перехід на менш викидомісткі види пального, у тому числі відновлювані види 
енергії; 

� Інвестиції в інфраструктуру магістральних та розподільних теплових мереж тепла з 
метою покращення контролю та зменшення втрат; 

� Покращення теплових характеристик будівель; 

� Посилення контролю за споживанням з боку кінцевих користувачів; та 

� Збільшення кількості встановлених лічильників та підвищення тарифів на теплову 
енергію з метою створення стимулів для підвищення енергоефективності. 

Разом ці можливості утворюють технічний потенціал для дуже значного зменшення 
обсягів енергоспоживання та викидів. У випадку найменш ефективних систем 
централізованого теплопостачання існує технічний потенціал для зменшення 
споживання первісних енергоносіїв більше ніж на дві третини з використанням 
технічних заходів, що вже добре себе зарекомендували та використовуються у 
багатьох інших країнах. Крім цього, відповідні інвестиції також можуть сприяти 
значному підвищенню якості послуг для кінцевих користувачів. 
                                                

32  Матвєєв (2009 р.), Можливості та виклики у сфері використання біомаси в Україні 
33  Показник за 2005 р. Енергетична стратегія України 
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Проте обсяг необхідних інвестицій є дуже значним, а вигоди від економії пального та 
відповідні стимули для постачальників та споживачів тепла суттєво обмежуються 
існуючими інституційними факторами. Отже, реалізація потенціалу зменшення 
викидів значною мірою залежить від успіху інституційної реформи. Нижче ми стисло 
обговорюємо відповідні фактори для кожної з цих категорій інвестицій. 

2.2.1. Генерація тепла, тарифи та інвестиційні стимули 

Більшість систем централізованого теплопостачання в Україні побудована на основі 
лише теплових котельних. Існують різні оцінки потужності цих котельних. Відповідно 
до офіційної статистики, в Україні існує понад 30000 котельних з потужністю теплової 
генерації понад 150 ГВт.34 Утім, більша частина цієї потужності не використовувалася 
після значного зменшення попиту у 1990-і роки, і для повернення відповідних 
потужностей в експлуатацію знадобляться значні інвестиції. Поточна експлуатаційна 
потужність майже цілком забезпечується газовими котельними, які використовують 
мазут в якості резервного палива. Тепловий ККД цих котельних є значно нижчим, ніж 
в сучасних газових котельних і в деяких випадках становить лише 20 відсотків.35 

Україна також має понад 250 ТЕЦ. Переважна більшість цих ТЕЦ розташована на 
території промислових підприємств. Крім цього, деякі великі ТЕЦ обслуговують 
мережі централізованого теплопостачання, забезпечуючи майже 15 відсотків 
загального обсягу тепла, що постачається на централізованій основі. Як і у випадку 
котельних, більшість (понад 90 відсотків) ТЕЦ працює на природному газі, але є й 
вугільні ТЕЦ. 

Більшість потужностей централізованого теплопостачання знаходиться у комунальній 
(міській) власності. Донедавна міські органи також відповідали за регулювання цього 
сектору, але в результаті останніх реформ ця функція, включаючи встановлення 
тарифів, перейшла до Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг. 
Одним з наслідків визначення єдиного регулятора у цьому секторі стало встановлення 
єдиних тарифів на теплову енергіюспоживання для всіх міст. 

Поточна інституційна організація обмежує стимули для інвестування в 
енергоефективність. До важливих бар'єрів можна віднести постачання природного газу 
генеруючим компаніям за субсидованими цінами, низькі тарифи на теплову енергію, а 
також правові обмеження, що звужують доступ до фінансування. Слід зазначити, що 
вже здійснюються деякі не дуже значні інвестиції у підвищення теплового ККД або 
генеруючої потужності, у тому числі проекти, що фінансуються міжнародними 
банками розвитку або проекти спільного впровадження. Утім, темп таких інвестицій  є 
повільним, і потенціал підвищення ефективності, а отже зменшення викидів ПГ, все ще 
залишається значним.  

Тарифи на теплову енергію для населення історично є низькими, часто нижче рівня 
покриття операційних витрат компаній централізованого теплопостачання. Як 
результат, багато таких компаній мають велику заборгованість. Неспроможність 

                                                

34  Дані Укрстату 
35  Світовий банк (2011 р.), Звіт про оцінку проекту енергоефективності, квітень 2011 р. 
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компаній централізованого теплопостачання відшкодувати навіть короткострокові 
витрати обумовлює відсутність можливостей для інвестицій в генеруючі потужності. 
Перспективи для майбутніх інвестицій можуть покращитися після нещодавнього 
внесення деяких змін у регулювання, зокрема значного підвищення теплових тарифів 
для населення в результаті реформи, узгодженої між Україною та МВФ. Тим не менше, 
тарифи для населення досі є нижчими од тарифів для промисловості.  

Компаніям, що надають послуги централізованого теплопостачання, також важко 
знаходити фінансування. Правові обмеження не дозволяють їм використовувати свої 
активи в якості забезпечення, навіть якщо ці активи знаходяться у приватній власності. 
В цілому доступ до фінансування ускладнюється невизначеністю тарифного 
регулювання та відсутністю у фінансового сектору досвіду роботи з приватними 
інвестиціями в інфраструктуру централізованого теплопостачання. Внаслідок цього 
банки зазвичай встановлюють суворі вимоги – високі норми рентабельності, високі 
процентні ставки, високі вимоги до застави, короткі терміни окупності та/або високі 
коефіцієнти покриття боргу – що робить проектне фінансування практично 
недоступним для багатьох компаній. Отже, важливим джерелом коштів для заповнення 
цієї прогалини є міжнародні банки розвитку та проекти спільного впровадження. 

2.2.2. Постачання тепла 

Системи розподілу тепла зазвичай є вертикально інтегрованими з основними 
компаніями централізованого опалення, які обслуговують міста або райони. Втрати 
тепла у мережі можуть сягати 20-35 відсотків. 36  Для порівняння, втрати тепла у 
сучасних мережах Західної Європи можуть становити менше 10 відсотків. Високий 
рівень втрат обумовлюється станом обладнання, експлуатацією трубопроводів без 
ізоляції або з поганою ізоляцією, хронічний брак інвестицій та неналежне технічне 
обслуговування. Вони також є наслідком неефективної конфігурації мереж (наприклад, 
використанням окремих труб для опалення та гарячої води). Крім високих втрат, ці 
фактори також обумовлюють неналежну якість послуг, що надаються кінцевим 
користувачам, часті неполадки та перебої в постачанні. За оцінками Світового банку, 
частота неполадок в українських теплових мережах є у 10 разів вищою, ніж в теплових 
мережах Західної Європи, які отримують необхідний догляд і технічне 
обслуговування.37 Через низьку якість послуг деякі кінцеві користувачі переходять на 
індивідуальне опалення. Цей варіант стає ще більш привабливим, якщо врахувати 
субсидовані тарифи на газ та електроенергію для населення. Хоча ця тенденція може 
продовжитися, розвиток індивідуальних систем опалення у деяких регіонах 
обмежується пропускною здатністю газорозподільних мереж. 

Технології зменшення втрат – у тому числі покращення ізоляції труб, модернізація 
теплообмінників та встановлення більш сучасного обладнання для управління 
мережами – вже є добре перевіреними та зрілими. Проекти, що вже реалізовані в 
Україні, а також досвід інших країн вказують на те, що існує можливість для 

                                                

36  Показник наведено на основі обсягів втрат, які зазначаються у декількох документах про розробку проектів СВ 
у сфері централізованого теплопостачання. 

37  Світовий банк (2010 р.), Приклад України: як покращити систему централізованого теплопостачання у Харкові, 
Світовий банк, травень 2010 р. 
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здійснення потенційно дуже ефективних (у тому числі в соціальному плані) інвестицій 
у зменшення викидів ПГ, а також покращення послуг для кінцевих користувачів, хоча 
вартість відповідних заходів залежатиме від цін на пальне та інших факторів. Потреба 
в таких інвестиціях є дуже високою. Згідно з офіційною статистикою, 70 відсотків 
обладнання, що знаходиться в експлуатації, вимагає оновлення.38   

Враховуючи вертикально інтегрований характер систем розподілу тепла, на шляху 
інвестицій в розподільні мережі стоять ті ж самі перепони, що й на шляху інвестицій в 
генерацію. Зокрема, це низькі тарифи на теплову енергію, які не дозволяють компаніям 
відшкодовувати витрати, а також правові обмеження, які звужують доступ до 
фінансування. 

2.2.3. Будівлі з централізованим теплопостачанням 

Будівлі в Україні в цілому мають низькі теплові характеристики і часто споживають 
вдвічі більше енергії, ніж сучасні будинки в Західній Європі. Конструкційні зміни та 
зміни у поведінці кінцевих користувачів часто можуть забезпечити значне зменшення 
енергоспоживання, а також, враховуючи їх опосередкований вплив на генерацію тепла, 
й викиди ПГ. 

Як і у випадку мереж, обсяг необхідних інвестицій може бути дуже суттєвим, але на 
шляху таких інвестицій знаходиться ціла низка перепон. Ми хотіли б приділити у 
цьому звіті особливу увагу трьом ключовим факторам: відсутність обліку та низькі 
тарифи на теплову енергію; трансакційні витрати, пов’язані з модернізацією 
багатоквартирних будинків; а також неналежне виконання будівельних норм і правил. 

2.2.3.1. Облік  

Прилади обліку споживання тепла встановлені лише приблизно у 40 відсотках 
будівель в Україні. При цьому в житловому секторі рідко встановлюються лічильники 
тепла на рівні окремих квартир. Хоча тарифи на теплову енергію формально прив’язані 
до одиниць енергії, відсутність обліку на практиці означає, що кінцеві користувачі 
сплачують за тепло із розрахунку за один квадратний метр площі житла. Це означає, 
що домогосподарства, як правило, сплачують однакову плату за тепло незалежно від 
того, які заходи вони можуть вживати для зменшення або збільшення їх споживання, а 
отже не мають фінансових стимулів для енергозбереження. Хоча при цьому можуть 
існувати інші мотиви – наприклад, підвищення рівня комфорту при неналежній якості 
послуг – відсутність обліку є серйозною перешкодою для інвестицій в 
енергоефективність будівель. 

Досвід інших країн показує, що перехід до виставлення рахунків на основі фактичного 
споживання є важливим кроком для створення інвестиційних стимулів. Для такої 
регуляторної зміни необхідні певні технічні передумови. Необхідно буде спочатку 
встановити прилади обліку на рівні будинків, потім на рівні окремих квартир. Також 
необхідно мати можливість управління кількістю тепла, що постачається – знов-таки, 
спочатку на рівні окремих будинків, потім на рівні квартир. Дуже важливо, щоб 

                                                

38  Дані Укрстату 
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зменшення споживання одним користувачем не призводили до зменшення постачання 
тепла іншим користувачам в межах однієї теплової мережі або її частини. Ця вимога є 
значною перешкодою для встановлення приладів контролю на рівні окремих квартир, 
оскільки у переважній більшості житлових будинків в Україні встановлені вертикальні 
системи розподілу тепла, які потребують модифікації для ефективного використання 
індивідуальних прикладів контролю. 

2.2.3.2. Бар'єри для енергоефективності: ОСББ 

Переважна більшість квартир та будинків в Україні знаходиться у приватній власності. 
Це обмежує можливості для реалізації загальнодержавних або місцевих програм 
підвищення енергоефективності. Отже, вдосконалення можуть здійснюватися 
переважно на основі приватних рішень. Оскільки більшу частину житлового фонду 
складають багатоквартирні будинки, одним з основних кроків для реалізації заходів 
енергоефективності є забезпечення інституційної можливості для прийняття рішень, 
що стосуватимуться таких будинків в цілому.   

Українське законодавство визнає об’єднання співвласників багатоквартирних будинків 
(ОСББ) як організації для спільного управління багатоквартирними будинками. 
 
Утім, лише приблизно 10 відсотків багатоквартирних будинків в Україні мають ОСББ. 
За їх відсутності для будь-яких вдосконалень необхідно отримувати згоду 100 
відсотків мешканців, а рішення щодо надання комунальних послуг знаходяться в 
компетенції ЖЕКів (державні органи, що входять до сфери управління місцевих 
органів влади). При створенні ОСББ усі відповідні зобов’язання переходять від ЖЕКів 
до власників. Враховуючи історичний брак інвестицій, власники не хочуть брати на 
себе цю відповідальність. Крім цього, спроможність ОСББ залучати фінансування є 
обмеженою, оскільки вони не можуть використовувати будинки в якості застави для 
отримання кредитів. 
Усе зазначене вище вказує на те, що для створення передумов для масштабної 
реалізації заходів енергоефективності у житловому секторі необхідно буде провести 
значну інституційну реформу. 

2.2.3.3. Невиконання нових норм і правил, які стосуються 
енергоефективності будівель 

У довгостроковій перспективі енергоефективність будинків значною мірою залежить 
від регулювання теплових характеристик нового будівництва. У січні 2007 р. Україна 
прийняла Кодекс будівельних норм і правил (ДБН «Теплова ізоляція будівель»), що 
зокрема містить норми і правила для встановлення теплової ізоляції. Згідно з цим 
Кодексом, кожний будинок повинен мати енергетичний паспорт із зазначенням його 
характеристик. Ці вимоги поширюються на об’єкти нового будівництва та 
реконструкції. У Кодексі визначені мінімальні вимоги до теплоізоляції. 

Одна з поширених проблем з будівельними нормами та правилами полягає в тому, що 
контроль за їх виконанням здійснювати важко, тому він часто не є ефективним. 
Україна в цьому плані не є виключенням, і фактичні характеристики будівель більше 
обумовлюються загальними інженерними нормами. Це вже забезпечило певні 
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покращення енергетичних характеристик в існуючому будівельному фонді, але все ще 
залишаються можливості для вдосконалення.  

2.2.4. Будинки з індивідуальним опаленням 

Хоча більшість будинків в Україні підключена до централізованих систем 
теплопостачання, 40 відсотків будинків мають індивідуальні системи опалення. Для 
індивідуального опалення використовуються різні види палива, переважно природний 
газ або вугілля. Електричне опалення часто використовується додатково до інших 
форм опалення, але у деяких випадках є основним. У сільській місцевості 
домогосподарства також використовують для опалення біомасу. 

Багато з тих проблемних питань, що стосуються будинків з централізованим 
теплопостачанням, також стосуються будинків з індивідуальним теплопостачанням, 
зокрема:  

� в цілому будинки характеризуються низькими тепловими характеристиками та 
високим споживанням тепла;  

� у багатоквартирних будинках відсутність ОСББ та інституційні фактори, що 
обмежують доступ ОСББ до фінансування, є значним бар’єром для реалізації 
заходів енергоефективності; 

� слабкий контроль за дотриманням будівельних норм і правил призводить до того, 
що фактичні стандарти нового будівництва та ремонтів можуть бути набагато 
нижчими тих стандартів, що забезпечують значне енергозбереження. 

Облік енергоспоживання на рівні окремих домогосподарств є більш поширеним у 
будинках з індивідуальним опаленням. Лічильники встановлені у приблизно 60 
відсотках з 13,4 млн. домогосподарств, підключених до газових мереж. 39  Але 
незважаючи на більшу поширеність приладів обліку, стимули для інвестування в 
енергоефективність і в цьому випадку є обмеженими з огляду на субсидовані тарифи 
на газ та електроенергію.  

2.3. Промисловість 

Промисловість є важливою частиною української економіки і забезпечує третину 
національного доходу (для порівняння, в Єврозоні частка промисловості складає 
приблизно одну п’яту). Разом із цим, велика частка промисловості є однією з причин 
відносно високої викидомісткості ВВП України, про яку вже говорилося вище. 

Обсяг прямих викидів промисловості у 2008 р. складав 129 млн. т СО2e або трохи 
більше 30 відсотків загального обсягу викидів. З промисловістю також пов’язані 
непрямі викиди у зв'язку з промисловим використанням електроенергії. За обсягом 
викидів промисловість знаходиться на другому місці після сектору енергетики і 
теплопостачання. Обсяги промислового виробництва, а отже й викидів, суттєво 
зменшилися у перші десять років після розпаду Радянського Союзу.   

                                                

39  Дані НАК «Нафтогаз України» 
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Україна має дуже великий металургійний сектор, на який припадає дві третини 
промислових викидів. Трьом іншим секторам – виробництву цементу, аміаку та вапна - 
відповідає ще приблизно чверть викидів. Решта 12 відсотків розподіляються між 
декількома меншими галузями, включаючи виробництво цегли та кераміки. Структура 
промислових викидів показана на Діаграма  2.3. 

Діаграма  2.3 
Промислові викиди, 2008 р. 
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Джерело: РКЗК ООН 

У нашому аналізі розглядаються галузі з найбільшими обсягами викидів. Важливі 
характеристики цих галузей описуються нижче. 

2.3.1. Заходи зі зменшення промислових викидів та відповідні 
інвестиційні стимули 

Можливості для зменшення викидів в українській промисловості можна розділити на 
дві основі категорії: 

1. Нові потужності для задоволення додаткового попиту. Звичайний знос існуючих 
потужностей та потреба в додаткових потужностях для задоволення нового попиту 
обумовлюють потребу в значних інвестиціях у нові виробничі потужності у цілій низці 
галузей. Це створює можливість для переходу до виробництва з меншою середньою 
викидомісткістю, ніж сьогодні, що відображає загальну тенденцію переходу до більш 
енергоефективних виробничих методів і процесів. Отже, нові інвестиції є значним 
джерелом зменшення викидомісткості від сьогоднішнього рівня (який називається 
«статичним» базовим рівнем – див. Розділ  3). 

Ступінь пропорційного зменшення, який можуть забезпечити нові інвестиції, залежить 
від характеристик існуючих виробничих потужностей. Сьогодні енергомісткість 
ключових секторів економіки України є дуже високою,40 але обсяг викидів інколи є 
                                                

40   A.5.3 містить порівняння енергомісткості окремих галузей економіки України з міжнародними показниками. 
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нижчим, ніж в інших країнах завдяки тому, що газове пальне використовується більш 
інтенсивно, ніж вугілля. Таким чином, забезпечення вищої ефективності нових 
потужностей може створити значні можливості для зменшення викидів. 

2. Переоснащення та зміни в існуючих виробничих методах і технологіях. Другим 
важливим напрямком зменшення викидів є різноманітні заходи з підвищення 
енергоефективності та зменшення викидомісткості існуючих виробничих потужностей. 
Ця категорія включає у себе дуже широкий спектр різноманітних заходів зі зменшення 
викидів, які часто є дуже спеціалізованими і тісно пов’язаними з конкретними 
виробничими процесами у різних секторах. Незважаючи на це, вони можуть бути в 
цілому розділені на наступні категорії: 

� Енергоефективність – паливо.  Сюди відноситься широкий спектр 
спеціалізованих галузевих заходів, а також важливі заходи загального характеру, у 
тому числі впровадження систем енергетичного менеджменту, оптимізація 
технологічних процесів, рекуперація скидного тепла, а також підвищення 
ефективності печей та котельного обладнання. 

� Енергоефективність – електроенергія.  Сюди відноситься декілька заходів 
загального характеру, таких як встановлення двигунів та приводів з більшим ККД і 
більш ефективних насосів, модернізація систем стисненого повітря, а також низка 
спеціалізованих галузевих заходів, особливо у металургійній промисловості 
(плавильні та електродугові печі, процеси очистки та ін.). 

� Перехід на інші види палива.  Зменшення викидів також можна забезпечити 
шляхом переходу на менш вуглецевомісткі види палива. Це включає у себе перехід 
від вугілля до мазуту або природного газу чи перехід від викопного палива до 
відходів палива (особливо у секторі видобування природних ресурсів) або 
біопалива. 

� Перехід на інші види сировини.  Процеси випалювання вапняку при виробництві 
цементу та вапна є джерелом значного обсягу викидів («технологічні викиди»). 
Певні технологічні викиди також утворюються при виробництві скла. У 
цементному виробництві ці викиди можуть бути зменшені шляхом заміни клінкеру 
іншими матеріалами. 

� Невуглецеві гази.  У низці галузей, особливо хімічній промисловості, існують 
можливості для зменшення викидів невуглецевих ПГ.  Проте в Україні відповідні 
сегменти хімічної промисловості (зокрема, виробництво адипінової та азотної 
кислоти) є відносно незначними. 

� Уловлювання та зберігання вуглецевих викидів. Хоча заходи з уловлювання та 
зберігання промислових вуглецевих викидів сьогодні є набагато менш 
реалістичними, ніж інші заходи, після достатнього розвитку технологій та 
відповідної інфраструктури вони мають потенціал для значного зменшення викидів.  
Реалізація цих заходів, скоріше за все, буде обмежена галузями з великими 
стаціонарними джерелами викидів, у першу чергу інтегрованими металургійними 
підприємствами та великими цементними заводами, а також великими ТЕЦ та 
іншими електростанціями, які обслуговують промислових споживачів. Утім, 
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оскільки відповідні технології поки що лише обговорюються , ми не включаємо їх 
до основних сценаріїв, що аналізуються у цьому дослідженні. 

Цим різним категоріям заходів зі зменшення викидів відповідають різні інвестиційні 
стимули та фактори.  

Комерційна доцільність інвестицій в енергоефективність залежить у першу чергу від 
розміру економії палива, яку ці інвестиції можуть забезпечити. Таким чином, чим вище 
ціни на паливо, тим більше комерційно привабливий потенціал зменшення викидів до 
певного розміру витрат на тонну CO2, оскільки вигода від економії палива збільшується 
при зменшенні викидів. Крім цього, готовність компаній вкладати кошти у підвищення 
енергоефективності залежить від низки факторів, починаючи від доступу до капіталу 
та його вартості і також – особливо у короткостроковій перспективі – включаючи такі 
фактори, як наявність та обізнаність постачальників, наявність технічного досвіду та 
можливість отримання консультацій. 

На відміну від цього, доцільність заміни палива більше залежить від співвідношення 
вартості більш викидомістких (вугілля, мазут) та менш викидомістких видів палива 
(газ, біопаливо, відходи). Важливим фактором широкого використання менш 
викидомістких видів палива є надійність їх поставок. Українська промисловість в 
основному використовує вугілля, але також значні обсяги природного газу, тому 
потенціал зменшення викидів при переході на газ є меншим, ніж при переході на 
відходи або біопаливо. Крім цього, поточна спрямованість галузевої політики, а також 
співвідношення цін обумовлюють доцільність переходу не з вугілля на газ, а до 
ширшого використання вугілля, що призведе до збільшення викидів. 41  Фактори 
подальшого заміщення палива відповідно включають у себе більшу доступність менш 
викидомістких видів палива, вищі ціни на вугілля порівняно з цінами на природний газ, 
а також кращі перспективи для постачання та використання альтернативних видів 
палива, у тому числі біопалива та відходів. 

Стимули для переходу на іншу сировину тісно пов’язані з собівартістю продукції. У 
випадку виробництва цементу (заміна клінкеру) та скла (збільшення використання 
вторинної сировини або бою скла) одним з ключових факторів є ціна енергоносіїв, і тут 
діють ті ж самі міркування, що й у питаннях енергоефективності. Крім цього, 
можливості для заміни сировини залежать від наявності надійного ланцюга поставок 
відповідних відходів. Чинні норми та правила управління відходами в Україні не 
створюють тих стимулів для вторинного використання відходів, які зробили 
використання відходів палива та матеріалів привабливим в інших країнах. Так само 
відсутні достатні стимули та мотиви для прийняття більш суворих норм та правил у 
цій сфері. 

На відміну від описаних вище заходів, варіанти зменшення викидів невуглецевих газів 
за допомогою заходів з уловлення та зберігання вуглецю мотивуються не економією 

                                                

41  Як ми зазначаємо нижче, українська практика використання природного газу у таких секторах, як металургія, 
цементна промисловість і виробництво вапна є дуже незвичайною в міжнародному контексті і пояснюється 
історичним доступом до дуже дешевого російського газу. Отже, перехід на вугілля є рухом в напрямку 
міжнародної практики, а також пристосування до відносних цін на пальне, що більше відповідають ситуації на 
міжнародних товарних ринках. 
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енергоресурсів або підвищенням продуктивності, а в основному вигодами від 
недопущених викидів ПГ. Отже, в обох цих випадках інвестиції будуть доцільними 
лише якщо зменшення викидів ПГ принесе пряму фінансову вигоду, що переважить 
інвестиційні та погіршення енергетичних характеристик внаслідок реалізації заходів з 
уловлення та зберігання вуглецю. 

Нижче розглядаються варіанти зменшення витрат у деяких окремих секторах. 

2.3.2. Металургія 

Україна є одним з найбільших виробників сталі у світі. У 2009 р. вона займала 8-е 
місце у списку виробників необробленої сталі. Вона є третім за розміром експортером 
готової сталеливарної продукції та напівфабрикатів у світі (після Росії та Японії).42  Ці 
досягнення пояснюються багатими родовищами залізної руди, доступом до дешевого 
коксу місцевого виробництва, а також наявністю масштабної виробничої 
інфраструктури, побудованої навколо джерел сировини.  

Виробництво здійснюється переважно на основі інтегрованих процесів. 
Використовуються електродугові печі, але їх внесок є незначним. Для України є 
характерним незвичайно великий внесок старих та неефективних мартенівських печей. 
на Діаграмі  Діаграма  2.4 показана структура виробництва сталі в Україні за видами 
технологій у період 2000-2009 р. Як видно на діаграмі, виробництво сталі в Україні 
різко зменшилося у 2008-2009 р. внаслідок зменшення попиту на міжнародному та 
місцевому ринках.   

                                                

42  World Steel Yearbook 2010 
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Діаграма  2.4 
Обсяги виробництва сталі за технологіями (2000-2009 р.); млн. тонн 
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Джерело: World Steel Yearbook 2010 

Виробництво сталі в Україні характеризується значно більшою енергомісткістю у 
порівнянні з іншими великими виробниками. За даними звіту Світового банку 2007 р., 
середнє споживання енергії при виробництві сталі в Україні втричі перевищує 
відповідний показник ЄС. Це значною мірою обумовлюється тим, що в Україні 
продовжується використання мартенівських печей. Утім, навіть більш сучасні кисневі 
конвертери споживають у середньому майже на 30 відсотків більше енергії на 
одиницю продукції, ніж в ЄС. Причини високого енергоспоживання у металургійній 
промисловості включають:  

� Використання мартенівських печей. Як показано на Діаграмі Діаграма  2.4, на 
початку 2000-х років у мартенівських печах вироблялося майже 50 відсотків усієї 
сталі. Заміна мартенівських печей більш ефективними кисневими конвертерами або 
електродуговими печами представляє значну можливість для зменшення 
споживання енергії. 

� Застаріле та неефективне обладнання або методи виробництва. Наприклад, 
використання безперервного лиття є історично обмеженим і у 2000 р. на цю 
технологію припадало лише 20 відсотків загального обсягу виробництва сталі. 
Іншими прикладами неефективних методів виробництва є обмежене використання 
пиловугільної суміші та використання замість неї природного газу через історично 
низькі ціни на нього. Таким чином, поширення використання безперервного лиття 
та пиловугільної суміші представляють можливість для зменшення енергомісткості 
металургійного виробництва. Але разом з цим, більш інтенсивне використання 
пиловугільної суміші призведе до збільшення викидомісткості виробництва. 
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За останні роки були реалізовані певні заходи для зменшення енергомісткості 
сталеливарної галузі. Частка мартенівського виробництва зменшилася з 50 відсотків у 
2000 р. до 41 відсотка у 2008 р. та лише 26 відсотків у 2009 р. Так само, частка 
безперервного лиття збільшується і наразі наближається до 50 відсотків. В Україні 
також реалізовано декілька значних інвестиційних проектів підвищення 
енергоефективності, у тому числі: 

� Модернізація Алчевського металургійного комбінату, у тому числі заміна 
мартенівських печей кисневими конвертерами;43 

� Проекти, що фінансувалися ЄБРР, у тому числі проекти на «Арселор Міттал 
Кривий Ріг» 44  та «Мініметалургійному заводі «Істіл». 45   Нещодавно ЄБРР 
повідомив, що розглядає можливість фінансування проекту на Єнакієвському 
металургійному заводі.46   

� Проекти на Курахівській ТЕС та «Запоріжсталі» (для цих проектів також було 
подано заявку на отримання кредиту в рамках механізму спільного впровадження). 

2.3.3. Інші галузі з великими обсягами викидів 

Як зазначалося вище, чверть усіх промислових викидів у 2008 р. припадала на 
виробництво цементу, вапна та аміаку. Хоча в останні десять років обсяги виробництва 
та викидів зростали в усіх секторах, темпи цього зростання були особливо високими у 
цементній галузі, де обсяги виробництва збільшилися майже втричі. Динаміку 
розвитку вищезазначених трьох галузей показано на діаграмі нижче. У цей період 
викидомісткість виробництва залишалася без змін. 

                                                

43 
http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=64283627&piPK=73230&theSitePK=40941&menuPK=228
424&Projectid=P101615 

44  http://www.ebrd.com/english/pages/project/psd/2006/36813.shtml 
45  http://www.ebrd.com/english/pages/project/psd/2006/37542.shtml 
46  http://www.ebrd.com/pages/project/psd/2011/40936.shtml 
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Діаграма  2.5 
Виробництво цементу, вапна та аміаку 
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Джерело: РКЗК ООН 

Незвичайною особливістю цементного та вапняної галузі в Україні є використання 
природного газу в якості палива. Це є наслідком історично низьких цін на природний 
газ на основі сприятливих угод з Росією. Підвищення цін на газ з 2006 р. призвело до 
початку тенденції переходу з газу на вугілля, що майже в усіх інших країнах світу 
використовується в якості палива у цих галузях.. Але навіть за цих умов більше трьох 
чвертей цементу все ще виробляється з використанням природного газу, що 
обумовлює значний потенціал для подальшої заміни палива та відповідного 
збільшення викидів. Відповідним чином, припинення цієї тенденції створить 
можливості для зменшення викидів, але наш міжнародний аналіз вказує на те, що 
використання природного газу для виробництва цементу є відносно дорогим способом 
зменшення викидів. 

Ще одним наслідком історично дешевих енергоносіїв є те, що в Україні продовжують 
використовуватися енергомісткі методи виробництва. Зокрема, все ще превалюють 
«мокрі» виробничі процеси, знов-таки всупереч міжнародним тенденціям. Але в 
останні роки все ж таки спостерігається тенденція переходу на більш енергоефективні 
«сухі» або «напівсухі» методи виробництва, у декількох випадках це відбувається в 
рамках проектів спільного впровадження. Фінансування в рамках проектів спільного 
впровадження також використовується для підтримки все ширшого використання 
замінників клінкеру у виробництві цементу, зокрема доменних шлаків.  

У виробництві аміаку природний газ використовується в якості не лише джерела 
енергії, а й в якості сировини. В Україні аміачна галузь історично залежала від імпорту 
дешевого газу з Росії. Як і в інших галузях, де були доступні дешеві енергоносії, 
енергоефективність виробництва тут не була в числі основних пріоритетів. Згідно з 
реєстром ПГ РКЗК ООН, викидомісткість виробництва аміаку в Україні складає 
близько 2,2-2,4 т CO2-екв/т аміаку, тоді як цей самий показник в інших країнах, де 
використовуються сучасні методи виробництва, може складати лише 1,5 т CO2-екв/т 
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аміаку. Хоча модернізація існуючих потужностей навряд чи забезпечить зниження 
викидомісткості до цього рівня, вона все ж таки може призвести значне зменшення 
викидів при виробництві аміаку. 

2.4. Енергетичні ресурси та викопне паливо 

У цьому розділі розглядаються два великих сектори української економіки – 
вугледобування та розподіл природного газу. Обидві ці галузі створюють значні обсяги 
викидів ПГ у формі витоків метану, а також у формі деяких енергетичних викидів CO2, 
пов’язаних з процесами видобування вугілля та транспортування газу. 

2.4.1. Природний газ 

Природний газ має найбільшу частку в структурі енергоспоживання України як паливо. 
Станом на 2008 р. на нього припадав 41 відсоток первинної енергії, тоді як на вугілля – 
лише 30 відсотків.47 Більше двох третин спожитого природного газу імпортується з 
Росії.48 Крім цього, Україна є ключовим транзитером природного газу з Росії в ЄС – 
майже 80 відсотків імпорту російського природного газу до ЄС проходить через 
українську територію. Україна має не лише масштабну мережу транспортування та 
розподілу природного газу, а й значні потужності для його зберігання.  

В українському газовому секторі домінує вертикально інтегрована державна компанія 
НАК «Нафтогаз України», яка відповідає за більшу частину внутрішнього виробництва 
і транспортування газу (включаючи транзит газу до ЄС). «Нафтогаз» також відповідає 
за розподіл та постачання газу. Також у країні існують менші газорозподільні компанії. 
Акції або частки деяких з цих компаній також належать приватним суб’єктам. У 
результаті необхідності субсидувати ціни на газ для населення та несплати тарифів у 
«Нафтогаза» накопичилася заборгованість. Одним з напрямком реформи, проведення 
якої є умовою кредиту МВФ для України, є виведення «Нафтогазу України» на 
бездефіцитний рівень. 

                                                

47  МEA 
48  Наприклад, у 2008 р. 68 відсотків обсягу споживання припадало на імпорт. 
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Діаграма  2.6 
Природний газ в Україні (млрд. куб. м) 
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Джерело: НАК «Нафтогаз України» 

Великі обсяги транспортування газу призводять до значних витоків метану. У 2008 р. 
обсяг викидів у цьому секторі складав 23 млн. т СО2e або приблизно 5 відсотків від 
загального обсягу викидів, повідомленого відповідно до вимог РКЗК ООН.49  Таким 
чином, існує потенціал для зменшення викидів ПГ шляхом здійснення цілого спектру 
інвестицій та змін в умовах експлуатації, які допоможуть зменшити витоки. Заходи зі 
зменшення викидів включають: заміну ущільнювачів та прокладок компресорів, заміна 
пневматичних пристроїв зі значними витоками, прямий огляд та технічне 
обслуговування на компресорних станціях та по всій розподільній мережі.  Проте, як і 
в секторі електроенергетики та теплопостачання, для інвестицій у модернізацію мережі 
необхідно буде спочатку провести суттєву інституційну реформу. У цій галузі її слід 
буде почати з покращення фінансового стану «Нафтогазу» та подальшого забезпечення 
окупності будь-яких інвестицій. Зокрема, у секторах передачі та розподілу газу чинні 
нормативно-правові акти встановлюють лише мінімальний набір стандартів надання 
послуг, спрямованих на забезпечення безпеки. Запровадження набагато ширшого 
набору сервісних стандартів, а також системи фінансових покарань за їх порушення, 
посилить стимули для зменшення витоків.  Крім цього, існуюча нормативно-правова 
база визначення тарифів у сегменті розподілу не створює умови для окупності 
інвестиційних витрат. Таким чином, для створення кращих інвестиційних стимулів 
необхідно буде реформувати існуючу тарифну систему. 

                                                

49  Загальний обсяг летючих викидів у газовому секторі був досить стабільним у період з 2000 р. по 2008 р., 
коливаючись у діапазоні від 22 до 24 млн. тонн CO2-екв. 
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2.4.2. Вуглевидобуток 

Україна є великим виробником вугілля з обсягом виробництва приблизно 80 млн. тонн 
на рік. Більша частина вугілля виробляється у глибоких шахтах зі значними витоками 
метану. У 2008 р. загальний обсяг викидів метану становив 29 млн. т СО2-екв або 7 
відсотків від загального обсягу викидів ПГ у країні. 

Викиди метану у вугільних шахтах можна зменшити шляхом «дегазифікації» 
(вловлювання метану, що міститься у породі, до початку видобування вугілля). Навіть 
якщо вловлений метан буде спалюватися, це забезпечить значне зменшення викидів. 
Подальшого зменшення викидів можна досягти, якщо використовуати вловлений 
метан в якості палива для виробництва енергії (як правило, електроенергії). Проте в 
Україні відсутні нормативно-правові вимоги щодо використання шахтного метану, 
тому поширеною практикою є просто його випуск в атмосферу. 

Проекти дегазифікації передбачають інвестиції до початку видобування та мають 
відносно тривалі терміни реалізації. Деякі з нещодавніх проектів спільного 
впровадження в Україні передбачали використання вловленого метану.50 Як правило, 
ці проекти не були економічно доцільними без вуглецевих надходжень в рамках 
механізму спільного впровадження. Для значного зменшення летючих викидів, 
скоріше за все, знадобляться масштабні інвестиції. Зміни у підходах та політиці 
можуть сприяти здійсненню таких інвестицій. 

У вугільній галузі України державна власність поєднується з приватною: у 2009 р. на 
шахтах, що контролюються державою, було вироблено 65 відсотків енергетичного 
вугілля, тоді як решту було видобуто на приватних шахтах. 51  Деякі металургійні 
підприємства мають власні шахти, на яких видобувається коксівне вугілля. Галузь в 
цілому потерпає від високої собівартості та настільки низької рентабельності, що 
навіть не покриває поточні операційні витрати. З метою забезпечення безперервності 
виробництва галузь отримує державну допомогу, обсяг якої у 2008 р. склав 3 відсотки 
державного бюджету.  

Уряд наразі має плани припинити державну підтримку та розпочати програму 
приватизації. Реалізація такого сценарію, скоріше за все, призведе до збільшення цін на 
вугілля. Деякі підприємства галузі можуть не зазнати цього впливу, зокрема 
вертикально інтегровані металургійні та гірничі компанії, що мають власні запаси 
коксівного вугілля, але іншим доведеться купувати вугілля за цінами, що будуть 
наближені до імпортних. 

Вплив цих змін на обсяги викидів метану залежить від двох факторів. З одного боку, 
враховуючи поганий фінансовий стан галузі, у ній навряд чи будуть реалізовуватися 
проекти зменшення викидів, якщо не з’являться додаткові доходи, а реформа може 
покращити перспективи для зменшення викидів. З іншого боку, якщо реформи 

                                                

50  Наприклад, на шахтах «Південнодонбаська №3», «Комсомолець Донбасу» та «Щегловська-Глибока». 
51  ІЕДПК (2009 р.), Перспективи видобутку енергетичного вугілля в Україні – слушний час для реформ, Інститут 

економічних досліджень та політичних консультацій. 



Скорочення викидів парникових газів в Україні Загальна інформація про викиди у різних секторах

 
 

NERA Economic Consulting 35
 

призведуть до зменшення обсягів виробництва, то й викиди метану також зрештою 
зменшаться. 

2.5. Інші сектори 

2.5.1. Транспорт 

Згідно з даними РКЗК ООН, обсяг викидів у транспортному секторі (без урахування 
трубопровідного транспорту) у 2008 р. склав 36 млн. т СО2 або 10 відсотків від 
загального обсягу викидів ПГ у країні. 

Переважна більшість викидів припадає на пасажирський та вантажний автотранспорт. 
Великі розміри країни обумовлюють відносно довгі відстані при подорожуванні з 
урахуванням національного доходу. Спостерігається тенденція до збільшення 
володіння автотранспортними засобами – кількість пасажирських транспортних 
засобів на 1000 громадян збільшилася зі 112 до 128 у період з 2002 по 2007 р.52 Тим не 
менше, ця кількість є відносно низькою, тому залишається значний потенціал для її 
збільшення, а отже збільшення викидів по мірі економічного зростання. На Діаграмі 
Діаграма  2.7 різні показники проникнення автотранспорту порівнюються з 
відповідними міжнародними показниками. 

Існуючий автотранспортний парк (як пасажирський, так і вантажний) є відносно 
старим і має високу викидомісткість. Отже, основним шляхом зменшення викидів є 
поступова заміна старих автомобілів новими та більш ефективними. Ціна палива 
(дизельного та бензину) для споживачів є досить низькою порівняно з іншими 
країнами регіону. На Діаграмі Діаграма  2.8 обсяги споживання палива та ціни на нього 
порівнюються з відповідними міжнародними показниками. 

Діаграма  2.7 
Транспортний сектор – міжнародні показники (автомобільний транспорт) 
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Джерело: Світовий банк. Дані за 2007 р., за винятком показників кількість автомобілів на км 
доріг для Туреччини (2005 р.) та Росії (2006 р.). 

 
                                                

52  Світовий банк 
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Діаграма  2.8 
Транспортний сектор – міжнародне порівняння показників споживання 

пального на душу населення та цін на пальне 
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Джерело: Світовий банк. Дані за 2007 р. (споживання пального) та 2006 р. (ціни на пальне). 

2.5.1.1. Транспортні засоби на природному газі 

В Енергетичній стратегії України використання транспортних засобів на скрапленому 
газі розглядається в якості одного з методів зменшення довгострокової залежності від 
імпорту нафти та нафтопродуктів. Частка скрапленого газу у загальному споживанні 
пального для автотранспорту все ще є низькою – наразі лише приблизно 2,5 відсотків 
автомобілів працюють на скрапленому газі. Утім, відбувається розширення мережі 
газових АЗС.53 В Енергетичній стратегії передбачається доведення цієї частки до 10 
відсотків. Також існують певні можливості для переведення сільськогосподарської 
техніки (тракторів або вантажних автомобілів) на використання двох різних видів 
пального.54  

Значний обсяг викидів також генерується залізничним транспортом, особливо 
вантажним. З іншими видами транспорту, зокрема водним та авіаційним, пов’язані 
відносно малі обсяги викидів. 

2.5.2. Відходи 

В Україні щороку утворюється майже 13 млн. тонн побутових відходів. З цього обсягу 
лише 3 млн. тонн або менше чверті потрапляє на звалища з подальшим використанням, 
тоді як решта потрапляє на звалища без подальшого використання.55 

Згідно з даними інвентаризації РКЗК ООН, у 2008 р. викиди у секторі відходів 
складали 10 млн. т СО2e. Більшу частину цього обсягу утворювали викиди метану при 
утилізації твердих відходів. Значні викиди метану також утворювалися з побутових та 
промислових стічних вод. 
                                                

53  http://www.ngvaeurope.eu/european-ngv-statistics 
54  Енергетична стратегія України до 2030 р. 
55  РКЗК ООН 
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Можливості для зменшення викидів у цій галузі включають у себе роздільну обробку 
відходів, компостування, спалювання, вловлювання та використання звалищного газу, 
а також використання сучасних конверсійних технологій для виробництва біогазу. 

2.5.3. Сільське та лісове господарство 

Викиди у сільському господарстві у 2008 р. складали 36 млн. тонн CO2 або трохи 
менше 9 відсотків загального обсягу викидів в Україні. Приблизно 40 відсотків цього 
обсягу складали викиди метану від тваринних підприємств (кишкова ферментація та 
відходи тваринного походження), решта 60 відсотків – викиди від ґрунту. Лісові 
території займають 10 млн. гектарів або одну шосту загальної площі України. На 
Діаграмі Діаграма  2.9 показана структура земель України за категоріями. 

Діаграма  2.9 
Структура земель в Україні за категоріями 
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Джерело:  ФАО, 2007 р. 
Примітка:  Інші категорії земель включають у себе житлову забудову та пов’язані з нею 

землі, безплідні землі та інші лісові території. 

Функція лісів як поглиначів вуглецю стає все менш помітною в Україні: у 1990 р. 
сектор ЗКЗЗКЛГ поглинув понад 68 млн. тонн CO2-екв, але у 2008 р. цей обсяг склав 
вже трохи менше 17 млн. тонн CO2-екв. Це пояснюється низкою факторів, у тому числі 
більш інтенсивним використанням існуючих лісів, менш інтенсивним насадженням 
нових лісів (темпи насадження зменшилися майже вдвічі у період з 1992 по 2005 р.), а 
також великими пожежами у період 1996-2003 р. 
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3. Опис підходу 

3.1. Сценарії та припущення 

Для оцінки потенціалу зменшення викидів в Україні в різних політичних умовах ми 
розглядаємо три сценарії.  

� Сценарій “Статус-кво”, в якому політика та установи в Україні залишаються без 
змін протягом наступних двох десятиліть, але при цьому можуть відбуватися 
технологічні вдосконалення та звичайна заміна обладнання.   

� Сценарій “Запланована політика”, який включає у себе заплановані, але ще не 
реалізовані підходи до зменшення викидів. 

� Сценарій “Додаткова політика”, який включає у себе додаткові підходи до 
зменшення викидів.   

На додаток до цих трьох сценаріїв ми також використовуємо ситуацію «Статичні 
технології», в якій, як і у сценарії «Статус-кво», нічого не змінюється у політиці та 
підходах, але при цьому також нічого не змінюється у технологіях, факторах викидів 
та показниках ефективності. Цей додатковий сценарій використовується в якості 
базового рівня для розрахунку деяких результатів, що представлені у кривих ГВС, але 
його використання в якості реалістичного майбутнього сценарію не передбачається.   

Нижче наведені деякі деталі цих трьох сценаріїв зі стислим описом ключових 
розбіжностей між ними.   

3.1.1. Сценарій «Статус-кво» 

Сценарій «Статус-кво» використовується не в якості прогнозу, а в якості базового 
сценарію, по відношенню до якого оцінюються покращення в інших сценаріях. 

Нашим базовим сценарієм є сценарій «Статус-кво». У ньому передбачається, що 
протягом наступних двох десятиліть сьогоднішня політика та установи 
залишатимуться без змін. Отже, не буде прийматися нова політика або підходи для 
стимулювання енергоефективності, розвитку відновлюваної енергетики або інших 
шляхів зменшення витрат. Політика, підходи та заходи, що вже використовуються, не 
будуть посилюватися, контроль за їх виконанням не буде ставати більш суворим, їх 
ефективність не буде збільшуватися. Таким чином, цей сценарій використовується не в 
якості прогнозу, а в якості базового сценарію, по відношенню до якого оцінюються 
покращення в інших сценаріях. 

3.1.2. Сценарій «Запланована політика» 

Сценарій «Запланована політика» відображає перспективи для інвестицій у 
зменшення викидів за умови ефективної реалізації та дотримання вже оголошеної 
політики та підходів, а також прийнятих нормативно-правових актів. 

У другому сценарії враховуються основні політичні підходи, які вже прийняті або 
оголошені і можуть мати вплив на обсяг викидів. Якщо існуюча політика недостатньо 
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ефективно реалізується (як у випадку будівельних стандартів), ми робимо припущення 
щодо більш суворого забезпечення її виконання.   

Розбіжності між цим сценарієм та сценарієм «Статус-кво» включають:  

� Усунення різноманітних субсидій на енергоносії та відповідне підвищення тарифів 
на газ, електроенергію та тепло для деяких категорій кінцевих користувачів, а 
також впливи на ціни на деякі види викопного палива (у першу чергу вугілля 
власного видобутку). 

� Більші можливості для модернізації мереж передачі та розподілу тепла, газу та 
електроенергії, якщо операторам дозволяється встановлювати вищі тарифи. 

3.1.3. Сценарій «Додаткова політика» 

У сценарії «Додаткова політика» ми розглядаємо наслідки низки додаткових 
політичних підходів, спрямованих на підвищення енергоефективності та зменшення 
викидів в енергетичному та інших секторах. Зокрема:   

� Капітальні трансферти, а також програма пільгових кредитів та розширення 
можливостей для комерційного кредитування для підтримки заходів 
енергоефективності у домогосподарствах, у тому числі встановлення теплоізоляції 
та подвійних склопакетів. 

� ОСББ дозволяється приймати інвестиційні рішення, необхідні для зменшення 
викидів у будинках. 

� Зобов’язання для постачальників енергії щодо реалізації заходів 
енергоефективності – наприклад, через квоти, управління попитом або програми 
«білих» сертифікатів для подальшої підтримки реалізації заходів 
енергоефективності у житловому та комерційному секторах. 

� Промислова програма бенчмаркингу, спрямована на впровадження найкращої 
практики та привернення уваги керівництва до заходів з підвищення ефективності 
(зменшення інформаційних трансакційних витрат та бар’єрних ставок на 3 
процентних пункти).  

� Більш суворе регулювання поводження з відходами для зменшення вартості 
варіантів вироблення енергії з відходів, у тому числі використання звалищного газу, 
використання відходів палива у цементних печах та ін. 

� Прискорена та більш масштабна регуляторна реформа, необхідна для узгодження 
тарифів для кінцевих користувачів з довгостроковими граничними витратaми, а 
також залучення капіталу для модернізації газових, теплових та електричних мереж. 

� Застосування значної вуглецевої ціни. Для секторів генерації електроенергії, 
масштабної генерації теплової енергії та енергомісткої промисловості (приблизно 
відповідає тим секторам, що потенційно можуть брати участь в програмі торгівлі 
квотами на викиди «cap-and-trade») ця ціна припускається на рівні €40/т СО2 у 
реальному вираженні; для секторів, які можуть заробляти одиниці скорочення 
викидів CER, ERU або еквівалентні одиниці, ціна (або альтернативна вартість) 
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припускається на рівні €20/т СО2e. Різниця між цими цінами відображає ризики і 
трансакційні витрати, пов’язані з первинною торгівлею викидами. 

Нарешті, ми також розглядаємо відхилення від сценарію «Додаткова політика», в 
якому ми замість використання вищезазначених цін на вуглецеві викиди припускаємо, 
що для технологій зменшення викидів є доступними капітальні субсидії. Ці субсидії 
зменшують капітальні витрати інвесторів на відповідні технології на 20 відсотків.56  
Джерело коштів для фінансування цих капітальних субсидій не визначене.  

3.1.4. Стислий опис сценаріїв 

Нижче наведений стислий опис зазначених сценаріїв. 

Таблиця  3.1 
Стислий опис сценаріїв для моделювання 

Сфера політики Статус-кво Запланована 
політика 

Додаткова 
політика 

Додаткова 
політика – 
капітальні 
субсидії 

Структура ринку палива та субсидії 

Вугільний сектор Продовження 
державної 
підтримки вугільних 
шахт 

Підтримка 
припиняється, 
ціни зростають 
(але залишаються 
нижче імпортних 
цін) 

Як у сценарії 
«Запланована 
політика» 

Як у сценарії 
«Додаткова 
політика» 

Газовий сектор Продовжується 
перехресне 
субсидування 
непромислових 
користувачів за 
рахунок 
промисловості – 
немає повного 
відшкодування 
витрат 

Підтримка 
непромислових 
користувачів 
припиняється – 
перехід до 
повного 
відшкодування 
витрат 

Як у сценарії 
«Запланована 
політика», а також 
масштабна 
регуляторна 
реформа секторів 
транспортування та 
розподілу. 

Як у сценарії 
«Додаткова 
політика» 

Енергетичний сектор 

Програма 
приватизації 
теплових 
електростанцій 

Не вживаються 
заходи для 
приватизації 
теплових 
електростанцій 

На ринок генерації 
входить 
приватний капітал 

Як у сценарії 
«Статус-кво» 

Як у сценарії 
«Статус-кво» 

Закриття існуючих 
потужностей 

Існуючі потужності 
повільно 
замінюються 

Як у сценарії 
«Статус-кво» 

Більш швидка 
заміна існуючих 
потужностей 

Як у сценарії 
«Додаткова 
політика» 

Ціни на вугілля Зберігається 
розрив між 
поточними 

Ціни на вугілля 
зростають більш 
швидко, але 

Як у сценарії 
«Запланована 

Як у сценарії 
«Запланована 

                                                

56  Для заходів енергоефективності будівель пропонуються більші капітальні субсидії. 
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Сфера політики Статус-кво Запланована 
політика 

Додаткова 
політика 

Додаткова 
політика – 
капітальні 
субсидії 

внутрішніми та 
міжнародними 
цінами 

залишаються 
нижче 
міжнародних цін 

політика» політика» 

Ринок генерації Зберігається 
поточна організація 
ринку 

Реалізуються 
поточні плани 
реформування 
ринку 

Як у сценарії 
«Запланована 
політика» 

Як у сценарії 
«Запланована 
політика» 

Пільгові тарифи Поточні рівні 
пільгових тарифів, 
але їх доступність є 
обмеженою 

Поточні пільгові 
тарифи 

Як у сценарії 
«Запланована 
політика» 

Як у сценарії 
«Запланована 
політика» 

Атомна енергетика Атомний потенціал 
обмежується 
завершенням 
блоків АЕС, що вже 
будуються плюс 4 
ГВт додаткової 
потужності 

Як у сценарії 
«Статус-кво» 

Додатковий 
атомний потенціал 
4 ГВт 

Як у сценарії 
«Додаткова 
політика» 

ТЕЦ Обмеження частки 
ТЕЦ (потужність 
обмежена 10 ГВтг).  

Як у сценарії 
«Статус-кво» 

Обмеження частки 
ТЕЦ (потужність 
обмежена 7,7 ГВтг). 

Як у сценарії 
«Додаткова 
політика» 

Вуглецеві ціни Немає вуглецевих 
цін 

Немає вуглецевих 
цін 

Включення сектору 
у схему торгівлі 
викидами за ціною 
€40 / т СО2 

Немає 
вуглецевих цін 

Передача Поточна система 
регулювання 
обумовлює 
невпевненість та 
невизначеність 
доходу на 
інвестиції. 
Обмежені 
можливості для 
зменшення втрат 

Зберігається 
поточна 
регуляторна 
система, але вищі 
тарифи 
дозволяють 
більший обсяг 
відшкодування 
витрат 

Регуляторна 
реформа 
призводить до 
покращення 
інвестиційних 
стимулів 

Як у сценарії 
«Запланована 
політика» 

Розподіл Поточна система 
регулювання 
обумовлює 
невпевненість та 
невизначеність 
доходу на 
інвестиції.  

Обмежені 
можливості для 
зменшення втрат 
 
Обмежений приток 
приватного 
капіталу 

Зберігається 
поточна 
регуляторна 
система, але вищі 
тарифи 
дозволяють 
більший обсяг 
відшкодування 
витрат 

Система єдиного 
регулювання 

Регуляторна 
реформа 
призводить до 
покращення 
інвестиційного 
клімату 

 Більше 
можливостей для 
зменшення обсягу 
викидів 

Як у сценарії 
«Запланована 
політика» 
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Сфера політики Статус-кво Запланована 
політика 

Додаткова 
політика 

Додаткова 
політика – 
капітальні 
субсидії 

Централізоване теплопостачання 

Субсидії на газ для 
генеруючих 
компаній 

Зберігається 
субсидування цін 
на газ 

Поступовий відхід 
від субсидування 

Як у сценарії 
«Запланована 
політика» 

Як у сценарії 
«Запланована 
політика» 

Ціни на вугілля Зберігається 
розрив між 
поточними 
внутрішніми та 
міжнародними 
цінами 

Ціни на вугілля 
зростають більш 
швидко, але 
залишаються 
нижче 
міжнародних цін 

Як у сценарії 
«Запланована 
політика» 

Як у сценарії 
«Запланована 
політика» 

Будівельні норми і 
правила 

Будівельні норми і 
правила для нових 
будинків, котельних 
та лічильників 
тепла прийняті, але 
їх виконання не 
забезпечується 
ефективно 

Ефективне 
забезпечення 
виконання 
будівельних норм 
і правил 

Як у сценарії 
«Запланована 
політика» 

Як у сценарії 
«Додаткова 
політика» 

ОСББ Немає покращень в 
інституційній 
системі, ОСББ 
стикаються з 
інвестиційними 
перешкодами 

Як у сценарії 
«Статус-кво» 

Інституційні 
реформи роблять 
формування ОСББ 
більш привабливим 
та усувають 
інвестиційні 
перешкоди 

Як у сценарії 
«Додаткова 
політика» 

Ціни на 
електроенергію 

Ціни на 
електроенергію для 
населення 
залишаються 
субсидованими 

Поступовий відхід 
від субсидування 

Як у сценарії 
«Запланована 
політика» 

Як у сценарії 
«Запланована 
політика» 

Ціни на теплову 
енергію 

Ціни на 
електроенергію для 
населення 
залишаються 
субсидованими 

Поступовий відхід 
від субсидування 

Як у сценарії 
«Запланована 
політика» 

Як у сценарії 
«Запланована 
політика» 

Вуглецеві ціни Немає Немає Включення сектору 
у схему торгівлі 
викидами за ціною 
€40 / т СО2   

Немає 

Політика у сфері 
енергоефективності 

Немає додаткової 
політики 
енергоефективності 

Як у сценарії 
«Статус-кво» 

Масштабна 
політика 
енергоефективності 
на основі 
поєднання 
пільгових кредитів, 
зобов’язань та 
енергетичних 
аудитів 

Як у сценарії 
«Додаткова 
політика» 

Капітальні 
трансферти для 

Немає Немає 40% капітальні 
трансферти для 

20% капітальні 
трансферти для 
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Сфера політики Статус-кво Запланована 
політика 

Додаткова 
політика 

Додаткова 
політика – 
капітальні 
субсидії 

технологій 
зменшення викидів 

технологій 
зменшення викидів 
у будинках з ЦТ 

технологій 
зменшення 
викидів у 
розподільчих 
мережах; 60 % 
капітальні дотації 
у будинках з ЦТ. 

Будівлі з індивідуальним опаленням 

Будівельні норми і 
правила 

Будівельні норми і 
правила для нових 
будинків, котельних 
та лічильників 
тепла прийняті, але 
їх виконання не 
забезпечується 
ефективно 

Ефективне 
забезпечення 
виконання 
будівельних норм 
і правил 

Як у сценарії 
«Запланована 
політика» 

Як у сценарії 
«Додаткова 
політика» 

ОСББ Немає покращень в 
інституційній 
системі, ОСББ 
стикаються з 
інвестиційними 
перешкодами 

Як у сценарії 
«Статус-кво» 

Інституційні 
реформи роблять 
формування ОСББ 
більш привабливим 
та усувають 
інвестиційні 
перешкоди 

Як у сценарії 
«Додаткова 
політика» 

Ціни на 
електроенергію 

Ціни на 
електроенергію для 
населення 
залишаються 
субсидованими 

Поступовий відхід 
від субсидування 

Як у сценарії 
«Запланована 
політика» 

Як у сценарії 
«Запланована 
політика» 

Ціни на газ Ціни на газ для 
населення 
залишаються 
субсидованими 

Поступовий відхід 
від субсидування 

Як у сценарії 
«Запланована 
політика» 

Як у сценарії 
«Запланована 
політика» 

Газові 
конденсаційні котли 

Немає обмежень 
для газових котлів 

Немає обмежень 
для газових котлів 

Усі нові котли 
повинні бути 
конденсаційними 

Як у сценарії 
«Додаткова 
політика» 

Політика у сфері 
енергоефективності 

Немає додаткової 
політики 
енергоефективності 

Як у сценарії 
«Статус-кво» 

Масштабна 
політика 
енергоефективності 
на основі 
поєднання 
пільгових кредитів, 
зобов’язань та 
енергетичних 
аудитів 

Як у сценарії 
«Додаткова 
політика» 

Капітальні 
трансферти для 
технологій 
зменшення викидів 

Немає Немає 40% Капітальні 
трансферти для 
технологій 
зменшення викидів 

60% Капітальні 
трансферти для 
технологій 
зменшення 
викидів 
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Сфера політики Статус-кво Запланована 
політика 

Додаткова 
політика 

Додаткова 
політика – 
капітальні 
субсидії 

Промисловість 

Політика у сфері 
енергоефективності 

Немає додаткової 
політики 

Немає додаткової 
політики 

Бенчмаркинг та 
цільова програма 
допомагають 
поширювати 
інформацію про 
найкращу практику 
та привертати 
увагу керівництва 

Спалювання 
відходів при 
виробництві 
цементу 

Як у сценарії 
«Додаткова 
політика» 

Вуглецеві ціни Немає Немає Включення сектору 
у схему торгівлі 
викидами за ціною 
€40 / т СО2 

Немає 

Капітальні 
трансферти для 
технологій 
зменшення викидів 

Немає Немає Немає 20% Капітальні 
трансферти для 
технологій 
зменшення 
викидів 

Транспорт  

Капітальні 
трансферти для 
технологій 
зменшення викидів 

Немає Немає Немає 20% Капітальні 
трансферти для 
технологій 
зменшення 
викидів 

Сільське господарство, відходи, 
лісове господарство 

 

Вуглецеві ціни Немає Немає Проекти, що 
відповідають 
вимогам, 
включаються до 
схеми торгівлі 
викидами на основі 
вуглецевих 
кредитів за ціною 
€20 / т СО2  

Немає 

Капітальні 
трансферти для 
технологій 
зменшення викидів 

Немає Немає Немає 20% Капітальні 
трансферти для 
технологій 
зменшення 
викидів 
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3.1.5. Зміцнення електроенергетичної системи 

Для додання генеруючих потужностей, у тому числі потужностей відновлюваної 
енергетики, скоріше за все доведеться зміцнювати електроенергетичну систему. Наше 
моделювання в усіх сценаріях базується на припущенні, що вартість під’єднання до 
енергосистеми додаткових потужностей розподіляється в цілому по системі, що 
загалом відповідає міжнародній практиці.  Тим не менше, необхідно буде здійснювати 
стратегічне планування  для визначення допустимої питомої ваги відновлюваних 
потужностей у деяких сценаріях (а не просто додавати нові потужності у систему по 
мірі їх готовності), навіть якщо для окремих інвесторів цей фактор, скоріше за все, 
буде другорядним по відношенню до інших, ключових факторів, а саме: доступності 
під’єднання до енергомережі та (для відновлюваної енергетики) впевненості у 
продовженні цінової підтримки та майбутніх вуглецевих цінах, а також рівня 
субсидування через пільгові тарифи. 

3.2. Інвестиційні припущення 

3.2.1. Трансакційні витрати та бар’єрна дохідність 

Крім капітальних та операційних витрат, пов’язаних з інвестиціями, ми оцінили 
додаткові витрати та інші фактори, що впливають на привабливість інвестицій у 
низьковуглецеві та енергозберігаючі технології. Стислий опис результатів цієї оцінки 
наведено нижче. 

Ми розрізняємо дві основні категорії впливів: 

� Трансакційні витрати. Широке визначення цієї категорії включає у себе додаткові 
витрати, пов’язані зі здійсненням інвестицій. Ми розрізняємо тут наступні види 
витрат: 

- Трансакційні проектні витрати. Ці витрати можуть включати у себе витрати на 
оцінку та підготовку інвестиційного проекту (часові витрати, оплата послуг 
консультантів, ТЕО, накладні витрати), витрати у зв'язку з закупівлями і 
юридичні витрати (контракти, переговори, пошук постачальників), витрати на 
дотримання вимог (наприклад, отримання дозволів та погоджень) та хабарі. 

- Політично обумовлені трансакційні витрати. Це витрати, що виникають 
внаслідок політичного втручання або вимог. Вони включають у себе цілий 
спектр адміністративних витрат в рамках системи торгівлі викидами на основі 
вуглецевих кредитів, а також адміністративні витрати у зв'язку з вимогами 
дотаційних програм або регуляторними вимогами. 

� Бар’єрна дохідність / ставка дисконтування. На бар’єрну дохідність / ставки 
дисконтування, які домогосподарства і компанії використовують при оцінці 
інвестиційних варіантів, можуть впливати різноманітні фактори. Найважливішими 
з цих факторів є: 

- Вартість капіталу та умови проектного фінансування 

- Ризики, пов’язані з країною, сектором, технологією та політичними 
обставинами 
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- Вартість очікування  

- Різні категорії альтернативних витрат (час, увага керівництва або інші інвестиції 
у випадку обмеженого капіталу) 

- Індивідуальні уподобання (домогосподарств) 

- Організаційні недоліки та інформаційна асиметрія (суперечливі стимули, 
неповне використання вигод та ін.) 

3.2.2. Фактори, що впливають на трансакційні витрати та бар’єрну 
дохідність 

Відповідно до наших загальних принципів, при оцінці трансакційних витрат та ставок 
дисконтування враховуються наступні фактори: 

� Розмір проекту. Багато витрат не залежать від розміру проекту, тому для більших 
за розміром проектів ця категорія пропорційно зменшується. 

� Ланцюги поставок та інфраструктура: трансакційні витрати збільшуються для 
інвестицій у технології, що не є усталеними та поширеними у секторі / країні.   

� Структура власності: якщо власність є розпорошеною, розділеною або 
комунальною, це може значно збільшити трансакційні інвестиційні витрати. Це 
стосується заходів, що реалізуються у сільському або лісовому господарстві, 
орендованих або комунальних будинках.  

� Регулювання: різноманітні нормативно-правові вимоги можуть значно 
збільшувати вартість проектів. Прикладом цього є використання будь-яких 
матеріалів, що класифікуються як відходи, або інвестиції із значним впливом на 
рівень місцевого забруднення. 

� Відповідність загальній діяльності організації: як правило, витрати є вищими 
для організацій, комерційна діяльність яких не зосереджена на питаннях викидів / 
енергії у порівнянні з енергомісткими галузями. Так, у великій кількості джерел 
відмічається, що домогосподарства не схильні приділяти достатню увагу 
потенціалу економії витрат на енергоносії. 

� Залежність від політики: як правило, витрати і ризики збільшуються, якщо 
доцільність інвестицій залежить від конкретної державної політики, що може 
змінитися. В якості прикладу можна навести інвестиції у відновлювану енергетику, 
доцільність яких залежить від пільгових тарифів, або інвестиції, єдина вигода від 
яких полягає в зменшення викидів (наприклад вловлювання та зберігання вуглецю).  
Подібним чином, інвестиції, які залежать від міжнародних вуглецевих кредитів, 
передбачають трансакційні витрати та певні ризики, пов’язані з майбутніми 
доходами. 
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3.2.3. Висновки: поведінка інвесторів  

У таблиці нижче представлені основні припущення для низьких, середніх та високих 
трансакційних витрат та бар’єрних ставок, а також наведені окремі приклади заходів 
зменшення викидів з цими характеристиками. 
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Таблиця  3.2 
Обсяг витрат інвесторів 

 Трансакційні витрати  
(частка капіталовкладень) 

 Низькі 
(10%) 

Великий розмір (> € 500 тис. 
/> 5 МВт), розвинений ланцюг 
поставок і досягнення 
минулих проектів 
 

 

 
Середній розмір (<€ 500 тис. / 
<5 МВт) або більші проекти з 
слабшими ланцюгами 
поставок або з низьким 
пріоритетом для організації 
 

Високі 
(25+%) 

Малий розмір (<€10 тис.) та / 
або проекти, що пов’язані з 
комунальними/ 
розпорошеними/ спільними 
правами власності, або перша 
в  своєму роді інвестиція 

Низькі 
(10%) 

� Нові традиційні джерела 
енергії 

� Нові традиційні ТЕЦ 

� Системи 
енергоменеджменту  

� Управління 
технологічними 
процесами / 
автоматизація 

 

 

� Нові поновлювані 
джерела енергії (вітрові, 
гідро, сонячні) 

 
 

� Спалювання відходів від 
виробництва цементу 

� Шахтний метан 
� Громадський транспорт 

� Автомобілі з низьким 
рівнем викидів 

� Управління 
теплопостачанням та 
ефективністю в житлових 
і комерційних будівлях 
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Високі 
(25+%) 

� Атомна енергетика � Газ з органічних відходів 
� Транспортування газу 

� Побутові масштаби 
генерації з поновлюваних 
джерел енергії 

� Реабілітація та 
модернізації у передачі і 
розподілу енергії  

� Управління відходами 

 

3.3. Припущення щодо цін на паливо 

Наш загальний підхід полягає у варіюванні цін на паливо залежно від прогнозів 
ситуації на відповідних ринках. Для прогнозування міжнародних цін ми 
використовуємо Світовий енергетичний прогноз МЕА 2010 р.  Нижче приведені ціни 
на паливо (в євро станом на 2010 р.) , які ми використовуємо для аналізу у різних 
секторах у сценарії «Статус-кво». При цьому враховуються наступні припущення:  

� Ціни на вугілля з часом збільшуються, але поточний розрив між українськими та 
міжнародними цінами зберігається – це обумовлене нижчою якістю українського 
вугілля та нижчими транспортними витратами. 

� Продовжується перехресне субсидування цін на газ за рахунок промисловості, отже 
ціни для населення/комерційних споживачів та компаній централізованого 
теплопостачання залишаються без змін. 

� Ціни на біомасу з часом зростають, але розрив між енергетикою та промисловістю, 
з одного боку, та малими споживачами, з іншого боку, зберігається. 
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� Ціни на вторинну енергію, у тому числі електроенергію та тепло, для 
населення/комерційних користувачів залишаються незмінними у реальному 
вираженні з урахуванням субсидій, що зберігаються. Ціни для промислових 
користувачів збільшуються з часом по мірі збільшення цін на вугілля. Проте, вони 
не забезпечують повне відшкодування витрат генеруючих або розподільчих 
компаній.  

Різні цінові припущення у сценарії «Статус-кво» показані на Діаграмі Діаграма  3.1 
нижче. 

Діаграма  3.1 
Припущення щодо цін на пальне (€, 2010 р.) 
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Джерело: МEA, ФЧТ, НКРЕ, а також оцінки та результати моделювання NERA і Global 
Carbon. 



Скорочення викидів парникових газів в Україні Опис підходу

 
 

NERA Economic Consulting 50
 

Як зазначалося вище, у сценаріях «Запланована політика» та «Додаткова політика» ми 
припускаємо різні зв’язки з міжнародними товарними цінами. Крім цього, ці сценарії 
передбачають відхід від різноманітних субсидій, а також регуляторні зміни, які 
безпосередньо впливають на ціни енергоносіїв. Більш детальна інформація про ціни на 
паливо, що використовуються в інших сценаріях, наводиться у Додатку  Додаток C.   
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4. Cценарій «Статус-кво» 

Сценарій «Статус-кво» ілюструє потенціал скорочення викидів для 
інвесторів за умови «замороження» поточної політики та інституційних умов 
в їх нинішній формі. Цей сценарій не є прогнозом, і зокрема не 
призначається для аналізу наслідків ймовірних майбутніх змін. Замість 
цього роль сценарію «Статус-кво» полягає у визначенні базового рівня, по 
відношенню до якого можна оцінити покращення в інших сценаріях. 

Якщо конкретніше, у цьому сценарії робиться припущення, що протягом наступних 
двох десятиліть поточна політика та інституційні умови не зазнаватимуть змін. 
Економіка продовжує розвиватися, при цьому викиди можуть скорочуватися завдяки 
доданню нових, більш ефективних потужностей або потужностей з меншими обсягами 
викидів, а також шляхом поступового впровадження технологій та підходів, 
спрямованих на скорочення викидів. Утім, не приймається жодної нової політики для 
сприяння підвищенню енергоефективності, використанню відновлюваних джерел 
енергії або іншим способам скорочення викидів. Існуюча політика та заходи не 
посилюються, їх ефективність не збільшується.  

Спочатку ми представляємо опис потенціалу для скорочення викидів у масштабах всієї 
економіки – у тому числі опис (Вставка  4.1) методології створення кривих ГВС. У 
подальших розділах наводиться додаткова інформація про вартість та потенціал 
скорочення в основних секторах. 

4.1. Сценарій «Статус-кво»: повна крива витрат 

На Діаграма  4.1 представлена повна крива граничних витрат на скорочення викидів у 
сценарії «Статус-кво». Відповідні припущення, а також більш детальне представлення 
результатів для окремих секторів, наводяться у подальших розділах. 
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Діаграма  4.1 
Повна крива ГВС, сценарій «Статус-кво», 2030 р. 
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Наш аналіз показує, що у сценарії «Статус-кво» існує потенціал для скорочення 
викидів до 2030 р. (по відношенню до базового рівня із «замороженими» технологіями) 
приблизно на 98 млн. тонн CO2-екв за допомогою рентабельних інвестицій, навіть без 
урахування вуглецевих цін або додаткової кліматичної політики. Якщо враховувати всі 
заходи, у тому числі ті, що мають позитивну вартість (тобто заходи, що не є 
рентабельними без вуглецевих цін або іншої додаткової політики), потенціал 
скорочення викидів зростає до 266 млн. тонн CO2-екв, тобто більше ніж удвічі. 

Частина кривої ГВС, що відповідає потенціалу для рентабельних інвестицій, включає у 
себе   можливості для скорочення викидів у цілій низці галузей.  Найбільш важливим 
джерелом можливостей для рентабельних інвестицій у скорочення викидів в Україні у 
сценарії «Статус-кво» є промисловість, на яку припадає більше половини відповідного 
потенціалу. Зокрема, одним з найбільших джерел викидів є металургія, в якій 
відповідно є значні можливості для рентабельного скорочення викидів, зокрема заміни 
неефективних мартенівських печей менш енергомісткими методами виробництва.   

Спільним для багатьох галузей, у тому числі промисловості, є те, що значну частину 
потенціалу для рентабельного скорочення викидів, пов’язаного з технологіями, що 
наразі використовується, утворюють можливості у зв'язку з доданням нових 
потужностей по мірі зростання попиту та обсягів виробництва. При цьому будуть 
автоматично впроваджуватися технології, які часто є менш викидомісткими, ніж 
існуючі. Відповідне скорочення (по відношенню до «статичного» базового рівня) 
утворюють значну частину рентабельної ділянки кривої ГВС. Серед основних 
прикладів можна назвати використання більш енергоефективних транспортних засобів, 
ТЕЦ для генерації тепла, а також більш енергоефективних технологій виробництва у 
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промисловості. (Разом із цим, через причини, які ми пояснюємо нижче, в енергетиці, 
теплогенерації та будівельному секторі не передбачається скорочення викидів без 
додаткової політики). Інакше кажучи, забезпечення використання енергоефективних 
технологій у нових потужностях - один з основних шляхів забезпечити скорочення 
викидів у довгостроковій перспективі, який також відкриває привабливі інвестиційні 
можливості. 

У наступних розділах ми більш детально описуємо припущення та результати аналізу 
для кожного окремого сектору.     

Вставка  4.1 
Роз’яснення методики ГВС 

У кривих вартості скорочення викидів висота блоків представляє розмір економії 
витрат протягом усього періоду відповідних інвестицій на тонну зменшення викидів 
CO2-екв. Крива має дві різні частини: блоки з вартістю менше нуля і блоки з 
позитивною вартістю. Частина з від’ємною вартістю представляє інвестиційні 
можливості, які є комерційно привабливими з урахуванням політики у відповідному 
сценарії. Частина з позитивною вартістю представляє можливості, що існують, але 
стануть привабливими для інвесторів лише за умови реалізації додаткової політики.   

Для створення цих двох частин кривої ГВС використовуються різні методики. У 
частині з позитивними витратами моделювання здійснюється з урахуванням точки 
зору інвестора або виробника з вуглецевими витратами, що послідовно збільшуються 
до €200/т СО2. Крива витрат представляє рівень вуглецевих витрат, після досягнення 
якого відповідний варіант виробництва або інвестицій стає більш привабливим, ніж всі 
інші можливі методи виробництва того ж самого обсягу продукції. Для ілюстрації 
цього можна розглянути ситуацію, в якій вугільна генерація є найдешевшим способом 
виробництва електроенергії при нульових вуглецевих витратах, але газова генерація з 
меншим обсягом викидів стає більш привабливою на певному рівні вуглецевих витрат, 
випереджуючи не лише спалювання вугілля, а й інші можливі технології. Для того, 
щоб на кривій ГВС з’явилася вітряна енергетика, вуглецеві ціни повинні бути ще 
вищими залежно від рівня, на якому  вітряна генерація стає більш привабливою, ніж не 
лише первісний вугільний варіант, а й газова генерація з меншим обсягом викидів, що 
відповідатиме дійсності на реальному енергетичному ринку.57  На відміну від цього, 
при порівнянні вітряної генерації з вугільною без урахування газового варіанту буде 
недооцінена фактична вуглецева вартість вітряної генерації, а отже не буде забезпечена 
реалістична оцінка інвестиційних можливостей. Нарешті, обсяг скорочення викидів 
(ширина блоку на кривій ГВС) у позитивній частині кривої визначається шляхом 
порівняння інтенсивності викидів менш викидомісткої технології з технологією, яку 
вона замінює: газу з вугіллям та вітру з газом.   

                                                

57  Цей опис спрощено для ілюстрації. На практиці модель враховує інші ключові фактори технологій, у тому 
числі тривалість їх впровадження, доступність, можливість використання для базового та пікового 
навантаження та ін. 
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Для розрахунку від’ємної частини кривої ГВС використовується інший підхід, який є 
ближчим до традиційних підходів до розрахунку вартості скорочення викидів для 
кривих ГВС. В якості відправного пункту ми спочатку аналізуємо, що відбуватиметься 
в економіці, якщо технології, що використовуються – та їх викидомісткість – будуть у 
кожному майбутньому році такими ж самим, що й сьогодні.  На основі цих умов 
створюється сценарій «Статична інтенсивність», який суперечить фактам. Параметри 
цього сценарію порівнюються з прогнозами іншого сценарію, в якому інвестори мають 
справу з певним визначеним рівнем вуглецевих витрат. У деяких випадках найбільш 
привабливий з фінансової точки зору варіант також забезпечить скорочення викидів – 
наприклад, у випадку, коли застарілі активи замінюються новими та більш 
ефективними активами та методами виробництва, або коли існує комерційна 
доцільність модернізації існуючого обладнання шляхом реалізації заходів, які 
зменшують споживання енергії або є фінансово привабливими з інших причин.  Так 
визначаються можливості для скорочення викидів, що є рентабельними з урахуванням 
певної політики. Витрати, відображені на кривій, визначаються відповідно до економії 
по відношенню до витрат на виробництво того ж самого обсягу продукції у статичному 
сценарії; при цьому обсяг скорочення викидів розраховується шляхом порівняння з 
відповідним обсягом викидів у статичному сценарії.   

Для розрахунку вигоди від інвестування у рентабельне скорочення викидів відносно 
сценарію «Статична інтенсивність», ми спочатку вибрали відповідну «технологію, що 
суперечить фактам» у сценарії «Статична інтенсивність» та порівняли її з технологіями 
скорочення викидів у кожному відповідному секторі. Що стосується модернізації 
обладнання, ця «технологія, що суперечить фактам», представляє існуюче обладнання, 
а отже капітальними витратами є витрати на модернізацію у рік аналізу (наприклад, у 
2030 р.). Відповідно, економія річних операційних витрат визначається як різниця між 
експлуатаційними витратами у зв'язку з новим та старим обладнанням. Вигода від 
скорочення викидів на одиницю виробництва визначається як різниця між 
викидомісткістю старого та нового обладнання.   

Методика, що використовується для встановлення нового (або заміни) обладнання, є 
дещо більш складною. В якості умов, що суперечать фактам, тут визначаються 
«середні характеристики» потужностей, що використовуються у 2010 р. Наприклад, в 
енергетичному секторі приблизно 50 відсотків електроенергії сьогодні виробляється 
атомними станціями, 30 відсотків – вугільними, і лише 20 відсотків – станціями на 
природному газі. Сценарій «Статична інтенсивність» будується на основі цих 
співвідношень, при цьому нові потужності додаються для задоволення нового попиту у 
пропорційному обсязі, тобто відповідно до того ж самого співвідношення. Далі у 
політичних сценаріях ми порівнюємо будь-яку нову потужність з цим середнім 
значенням у сценарії «Статична інтенсивність». Скорочення викидів на одиницю нової 
потужності визначається як різниця між викидомісткістю нової технології та 
середньозваженої викидомісткості існуючої потужності, що не змінюється з часом.  
Додаткова вартість нової технології розраховується як середньозважені капітальні 
витрати на кожну технологію у кожному році періоду, для якого розраховується крива 
ГВС.  Отже, витрати, які «суперечать фактам» у 2030 р. розраховуються на основі 
ринкових часток станом на 2010 р., але витрат станом на 2030 р.   
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Причина вибору такого підходу полягає в тому, що у поточній структурі виробництва 
вже існують деякі низьковуглецеві технології, і ці технології будуть частиною 
гіпотетичного майбутнього у сценарії «Статична інтенсивність».  Якщо не вважати 
загальне середнє значення як таке, що суперечить фактам, нам необхідно було б для 
кожного сценарію довільно вибирати, які з існуючих «статичних» технологій будуть 
замінені. Так, наприклад, якщо модель передбачає будівництво нових ефективних 
газових електростанцій, нам необхідно було б вирішувати, чи такі станції будуються 
замість нових вугільних станцій або замість нових ГЕС, або це просто газові 
електростанції, що й так передбачаються у сценарії «Статична інтенсивність».  

Такий підхід дозволяє розрахувати витрати на використання технологій скорочення 
викидів у порівнянні з тим, що було б побудовано замість цих технологій (у 
середньому) у сценарії «Статична інтенсивність». Якщо передбачається певний 
технічний прогрес у технологіях скорочення викидів, який призведе до зменшення їх 
вартості, але менш значний прогрес у більш традиційних (таких, що «суперечать 
фактам») технологіях, методика дозволяє врахувати можливість того, що капітальні 
витрати на нові технології можуть бути меншими, ніж відповідні витрати на 
технології, що «суперечать фактам». Крім цього, оскільки у деяких секторах середня 
ситуація, що «суперечить фактам», може представляти собою поєднання більш та 
менш капіталомістких заходів, новим технологіям не завжди відповідатимуть більші 
капітальні витрати, ніж тим, що «суперечать фактам».  У деяких секторах ці фактори 
можуть призводити до зменшення додаткових капітальних витрат порівняно з 
випадками, в яких використовується інша методика, що «суперечить фактам». 

Середня вартість фінансово привабливих скорочень складає € 120/т CO2-екв.  По всій 
довжині кривої граничних витрат і до позначки € 200/т CO2-екв. (в реальному 
вираженні) середня вартість  т CO2-екв. складає  € 9 в 2030 році.   

У таблиці нижче наведені окремі макроекономічні показники для сценарію «Статус-
кво». 

У сценарії «Статус-кво» додатковий обсяг комерційно доцільних інвестицій у 
низьковуглецеві заходи складає €0,7 млрд. на рік у період 2010-2030 р., що відповідає 
лише трохи більше 2 відсоткам оцінюваного загального обсягу валових капітальних 
витрат у цьому періоді. Економія операційних витрат складає €11 млрд. або 6 відсотків 
оцінюваного загального обсягу споживання. Рівень цінової підтримки відновлюваної 
енергетики становитиме €0,7 млрд. на рік або приблизно 2,5 відсотки оцінюваного 
обсягу бюджетних витрат. Цей сценарії не передбачає отримання доходу від 
вуглецевих цін або використання капітальних трансфертів. 
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Таблиця  4.1 
Основні загальні економічні показники – «Статус-кво» 

Економічний 
показник 

Абсолютне 
значення  
(млрд. € / 
рік) 

Частка 

Додаткові 
інвестиції 

€0,7 млрд. 2% валового основного капіталу (середнє значення 
за період з 2010 р. по 2030 р.) 

Економія 
операційних 
витрат 

€11 млрд. 6,3% від оцінюваного споживання у 2030 р. 

Підтримка 
відновлюваної 
енергетики 

€0,7 млрд. 2,5% бюджетних витрат (середнє значення за 
період з 2010 р. по 2030 р.) 

Примітка: Відсотки від загальної вартості акцій у період 2010-2030 р. на основі збереження 
існуючих часток капіталу, споживання, доходів та витрат у ВВП. Економія 
операційних витрат не включає у себе недопущені вуглецеві податки та субсидії. 

Відповідні припущення, а також більш детальне представлення результатів для 
окремих секторів, наводяться у подальших розділах. 

4.2. Інвестиційні критерії та бар’єри 

Ми також робимо припущення щодо інвестиційного середовища та впливу 
різноманітних барєрів на шляху інвестицій у скорочення викидів, про які йдеться у 
Розділі  3. При реалізації моделі враховуються дуже різні фактори. Деякі з основних 
початкових параметрів представлені у таблиці нижче. 
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Таблиця  4.2 
Бар’єрні ставки, сценарій «Статус-кво» 

Категорія Приклади заходів 
скорочення 

Трансакційні 
витрати 
(% капітальних 
витрат) 

Ставка 
дисконтування 
(%) 

Період 
окупності

58 
(років) 

Загальний масштаб 
домогосподарств / малий 
бізнес, у тому числі 
пасажирський транспорт 

� Теплова ізоляція 
будинків 

� Малі теплові насоси 
� Термостати 

30+% 25-30% 15 

Комунальні / 
багатоквартирні будинки 

� Конструкційні 
елементи житлових 
та офісних будинків 

30+% 25% 15 

Експериментальні / точкові / 
відходи 

� Спалювання 
промислових 
відходів 

15% 25% 15 

Летючі викиди � Вугільна 
промисловість 

� Газогони 

20-30% 25% 15 

Енергомістка промисловість � Більш ефективні 
двигуни 

� Рекуперація 
скидного тепла 

� Вдосконалення 
технологічних 
процесів 

� Системи 
енергетичного 
менджменту 

15% 20% 15 

Вантажний транспорт � Сучасні транспортні 
засоби 

15% 20% 15 

Комунальні підприємства та 
природні монополії: 
традиційні технології 

� Нові вугільні станції 
� Нові газові станції 
� Нові котельні 

10% 15-25% 20 

Комунальні підприємства та 
природні монополії: 
відновлювані джерела 
енергії 

� Вітряна енергія 
� Біомаса 
� Гідрогенерація 

10% 20-25% 20 

Сільське та лісове 
господарство 

� Менш інтенсивна 
обробка 

� Точне внесення 
добрив  

� Покращене 
управління 
тваринними 
відходами 

� Іонофори 

30% 20-25% 15 

 

                                                

58  Для заходів модернізації. Нова потужність оцінюється за 20 років або термін експлуатації обладнання, залежно 
від того, який з цих періодів є коротшим. 
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4.3. Енергетичний сектор 

4.3.1. Припущення сценаріїв для цього сектору 

Нижче наведений стислий опис основних припущень для сценаріїв: 

� Ціни на вугілля залишаються низькими. Внутрішні виробники вугілля 
продовжують отримувати субсидії, і в цьому сценарії зберігається поточний розрив 
(26 відсотків) між внутрішніми та імпортними цінами на вугілля. 

� Наявність достатніх стимулів для введення нової потужності. У цьому сценарії 
передбачається, що поточні ринкові та політичні умови є достатніми для належного 
введення нової потужності. Для цілей моделювання скорочення викидів ми 
оцінюємо інвестиційні можливості за їх найменшою вартістю з урахуванням 
відповідних технічних та інших початкових припущень. 

� Наявність значного потенціалу для реабілітації існуючих потужностей, що не 
знаходяться в експлуатації.  У цьому сценарії припускається, що 7,7 ГВт (вугілля) 
та 1,4 ГВт (газ) наразі незадіяної потужності може бути реабілітовано та введено в 
експлуатацію для забезпечення чистого приросту потужності.   

� Продовження терміну експлуатації / реабілітація існуючої потужності, що 
експлуатується. У цьому сценарії допускається продовження експлуатації 
існуючої потужності завдяки інвестиціям у продовження ресурсу та реабілітацію за 
умови, що це є найбільш економічним методом задоволення попиту на 
електроенергію.   

� Обмеження частки ТЕЦ.  У цьому сценарії не передбачається масштабного 
переходу до генерації теплової енергії на ТЕЦ, і частка ТЕЦ у загальній потужності 
може зрости лише незначно, приблизно до 10,5 ГВтт. 

� Поточні пільгові тарифи для енергії з відновлюваних джерел зберігаються, але 
доступ до них є обмеженим. Цей сценарій відображає існуючий режим пільгових 
(«зелених») тарифів, що діє в Україні. Ці тарифи наведені нижче у Таблиця  4.3. 
Доступність цих тарифів для виробників, які використовують сонячну енергію, є 
обмеженою через існуючі інституційні бар’єри.  

Таблиця  4.3 
«Зелені» тарифи, припущення моделі 

Технологія Пільговий тариф, €/МВтг, 2010 р. 

Біомаса 130 

Гідрогенерація 81 

Фотовольтаїка 464 

Вітрогенерація 119 

Примітка: Тарифи у цій таблиці зменшуватимуться з часом – на 10% у 2014 р., на 20% у 
2019 р. та на 30% у 2024 р. 
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� Недостатні стимули для інвестицій у зменшення втрат при передачі.  У цьому 
сценарії передбачається збереження існуючої системи регулювання сектору 
передачі. Таке регулювання обумовлює невизначеність щодо ступеню, до якого 
тарифи на передачу дозволяють відшкодовувати інвестиційні витрати, особливо у 
випадку інвестицій з більш тривалим горизонтом. 

� Недостатні стимули для інвестицій у зменшення втрат при розподілі.  У цьому 
сценарії передбачається, що зберігаються два різних режими регулювання для 
різних категорій розподільчих компаній. Таке регулювання обумовлює 
невизначеність щодо ступеню, до якого тарифи на розподіл дозволяють 
відшкодовувати інвестиційні витрати, особливо у випадку інвестицій з більш 
тривалим горизонтом.  

� Збереження теперішніх роздрібних цін на енергоносії.  У цьому сценарії 
зберігаються поточні тарифи на електроенергію, у тому числі субсидовані тарифи 
для певних категорій споживачів (наприклад, домогосподарств). 

� Потенціал атомної енергетики обмежується планами, визначеними в 
оновленій Енергетичній стратегії.  Цей сценарій передбачає лише завершення 
будівництва станцій, що вже будуються, з доданням нової потужності 4 ГВт. Це 
відображає оновлену позицію уряду щодо атомної енергетики – останні плани 
передбачають значно менше збільшення ядерної потужності, ніж Енергетична 
стратегія 2006 р.  

� Обмеження потужності вітряної енергетики. Потужність вітряних станцій 
обмежується 12 ГВт з урахуванням вимог до балансування енергосистеми. 

� Потенціал гідроенергетики. Технічний потенціал 0,5 ГВт для малої 
гідроенергетики та 3,7 ГВт для великої гідроенергетики. Відсутність політичної 
підтримки для існуючих великих ГЕС. 

4.3.2. Детальні результати для енергетичного сектору 

Еволюція потужності у сценарії «Статус-кво» показана на Діаграма  4.2.59 У період 
моделювання генеруючі потужності збільшуються в основному завдяки вугільним 
станціям – як просто електростанціям, так і ТЕЦ.  До 2030 р. загальна потужність 
зростає до 15 ГВт, при цьому вугільні станції забезпечують приблизно половину 
додаткової потужності (7,6 ГВт, в основному за рахунок модернізації потужностей, що 
наразі не задіяні). Крім цього, 10 ГВт існуючих вугільних потужностей, що 
знаходяться в експлуатації, будуть реабілітовані для продовження терміну експлуатації, 
підвищення надійності та теплового ККД. 60   Спрямування інвестицій у сегмент 
вугільних станцій відповідає припущенням, що включають у себе нинішні низькі ціни 
на вугілля, відносно високі ціни на імпортний газ з Росії, а також відсутність будь-якої 
нової політики, спрямованої на скорочення викидів. 

                                                

59  Цей показник відповідає лише операційній потужності 40 ГВт, отже загальна потужність у 2010 р. є приблизно 
на 10 ГВт менше, ніж поточна паспортна потужність 50 ГВт. 

60  Включає у себе деякі потужності, що у даний час не експлуатуються. 
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У сегменті відновлюваної енергетики основну нову потужність забезпечують сонячні 
електростанції – 6,5 ГВт до 2030 р. Це в основному пояснюється високими пільговими 
тарифами для сонячної генерації в Україні. Крім цього, до 2030 р. буде додано 3,5 ГВт 
вітряної потужності, що також частково пояснюється пільговими тарифами. 
Використання інших відновлюваних джерел енергії не буде суттєво збільшуватися – це 
означає, що навіть за умови існування пільгових тарифів теперішні інвестиційні 
бар’єри в Україні продовжують стримувати скорочення викидів. 61  Ще однією 
важливою зміною буде зменшення частки ядерної генерації через відсутність нових 
потужностей та заплановане виведення з експлуатації близько 1,5 ГВт до початку 2030 
р. 

Діаграма  4.2 
Прогноз потужності та обсягу генерації, сценарій «Статус-кво» 

 Потужність Обсяг генерації 

 

 

Зміни у структурі генерації відображають зміни у потужностях: частка вугільної 
генерації буде збільшуватися протягом відповідного періоду, а отже у 2030 р. половина 
усієї електроенергії буде вироблятися на вугільних станціях (у тому числі невеликій 
частці комбінованих електростанцій, що також використовують певну кількість 
біомаси).  Значною зміною буде зменшення частки ядерної генерації з нинішніх 49 
відсотків до 29 відсотків у 2030 р.   

Збільшення частки вугільної генерації веде до значного підвищення викидомісткості 
електроенергії у відповідному періоді: з нинішніх 0,37 т СО2e/МВтг до 0.50 т 
СО2e/МВтг у 2030 р. Динаміка викидів у 2010-2030 р. показана на Діаграма  4.3 нижче. 
До 2030 р. обсяг викидів в енергетичному секторі зросте більше ніж вдвічі порівняно з 
2010 р.  

                                                

61  Див. аналіз у Розділі  2.1 



Скорочення викидів парникових газів в Україні Cценарій «Статус-кво»

 
 

NERA Economic Consulting 61
 

Діаграма  4.3 
Викиди в електроенергетиці, сценарій «Статус-кво» 

 

4.3.3. Криві витрат для електроенергетичного сектору 

На Діаграма  4.4 показані результати моделювання ГВС для енергетичного сектору у 
2030 р.  

Діаграма  4.4 
Крива ГВС для електроенергетики, сценарій «Статус-кво», 2030 р. 
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Ми розрахували, що скорочення викидів складе 92 млн. тонн CO2 або трохи більше 65 
відсотків прогнозованого обсягу викидів в енергетичному секторі у 2030 р. Як 
зазначалося вище, деякі з цих потенційних факторів скорочення викидів 
компенсуються іншими факторами – зокрема, збільшенням частки вугільних станцій 
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(49 відсотків у структурі генерації у 2030 р. порівняно з 28 відсотками у 2010 р.) – які 
сприяють збільшенню обсягу викидів.  

Без сприятливої кліматичної політики більше 81 відсотків цього потенціалу передбачає 
чисті витрати.  За винятком сонячної та вітряної генерації, комерційно привабливі 
можливості для скорочення викидів обмежуються лише заміною або реабілітацією 
існуючих вугільних потужностей. Хоча нові або реабілітовані вугільні потужності 
збільшують викиди порівняно з нинішнім середнім значенням для системи (з 55-
відсотковою часткою атомної та гідрогенерації), вони, тим не менше, забезпечують 
зменшення викидів у ситуаціях, коли вони вводяться на заміну існуючим вугільним 
потужностям з низьким тепловим ККД. Хоча обсяг реабілітованих потужностей є 
значним (7,5 GW), скорочення викидів є поміркованим, оскільки реабілітація веде 
лиши до незначного підвищення теплового ККД.62 

Інші можливості для рентабельного скорочення викидів забезпечують лише 
фотовольтаїка та високоякісні вітрові потужності: у 2030 р. 6,5 ГВт сонячної 
потужності забезпечить скорочення викидів на 3 млн. тонн CO2, а 3,6 ГВт вітряної 
потужності забезпечить скорочення викидів на 4 млн. тонн CO2. Прибутковість 
інвестицій в обидва ці сегменти пояснюється нинішніми високими пільговими 
тарифами, особливо у випадку сонячної генерації. Хоча існуючі «зелені» тарифи 
будуть планово зменшуватися з часом, очікуване у майбутньому зниження вартості 
технологій (особливо сонячних елементів) означає, що комерційна привабливість 
інвестицій, а отже можливість додання значної потужності, зберігатимуться у період 
до 2030 р..   

Інші заходи у сфері відновлюваної енергетики мають чисту вартість на тонну CO2, а 
отже не є інвестиційно привабливими з огляду на нинішні інституційні та політичні 
умови. Утім, існує широкий діапазон витрат, в якому може бути виправданим 
подальше скорочення викидів завдяки потужностям відновлюваної енергетики. Так, 
додаткові потужності вітряної (3,6 ГВт) та малої гідрогенерації (0,4 ГВт) є можливими 
за відносно поміркованими витратами (нижче або приблизно €10/т СО2). На відміну від 
цього, велика гідрогенерація, використання біомаси та додаткова вітряна генерація 
мають чисту вартість близько або більше €100/т СО2. 

Значним джерелом подальших скорочень викидів за відносно поміркованою вартістю 
€5/т СО2 є завершення недобудованих атомних енергоблоків (2 ГВт). Ці блоки можуть 
виробляти 14 ТВтг/рік, що забезпечує скорочення викидів близько 12 млн. тонн CO2 у 
2030 р.  Більшість потенціалу з чистою вартістю утворюють газові електростанції з 
високим ККД. Частина цього потенціалу є доступною за відносно низькою вартістю – 
генерація 9 ТВтг/рік призводить до скорочення викидів на 6 млн. тонн CO2 за ціною 
€20/т СО2. Утім, великі скорочення викидів завдяки переходу на інші види палива 
мають значну чисту вартість (додаткова генерація 36 ТВтг/рік).  (Зверніть увагу, що 
пояснення причин повторення однієї й тієї самої технології з різними вуглецевими 
цінами наводиться у Вставка  4.2.) 

                                                

62 Великі негативні витрати пояснюються тією ж самою причиною: незначне чисте збільшення собівартості 
генерації (€/МВтг) ділиться на дуже незначне покращення викидомісткості (т CO2/МВтг), в результаті виходить 
дуже велике від’ ємне значення вартості зменшення викидів (€/т CO2). 
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Нарешті, у секторах передачі та розподілу передбачає дуже незначне скорочення 
викидів. Це обумовлене існуючими регуляторними умовами, які не забезпечують 
достатню впевненість у поверненні інвестицій.63 

Основний висновок аналізу ГВС для енергетичного сектору України полягає в тому, 
що без змін у регулюванні та державній політиці обсяг викидів у цьому секторі, 
скоріше за все, значно зросте. Для зменшення інтенсивності викидів необхідні суттєві 
корегування політики – зокрема, для зменшення витрат, зокрема трансакційних, 
ризиків або вартості капіталу. У наступних розділах ми аналізуємо деякі з таких 
політичних змін та скорочення викидів, яке вони можуть забезпечити. 

Вставка  4.2 
Тлумачення блоків на кривій вартості 

Технології повторюються для різних вуглецевих цін 

У наведених вище кривих витрат є ділянки, на яких одна й та сама технологія 
повторюється з різними вуглецевими цінами. Це пояснюється тим, що для позитивних 
витрат на скорочення викидів витрати та скорочення викидів розраховуються по 
відношенню до «умовного» сценарію, який є у моделі не статичним, а динамічним. 

Так, на кривій витрат для сценарію «Статус-кво» в енергетичному секторі у 2030 р. 
технологія ГТКЦ використовується двічі – за цінами €20/т СО2 та €108/т СО2. Ціна 
€20/т СО2 є ціною, після будівництво нових потужностей ГТКЦ стає більш 
привабливим, ніж модернізація існуючих вугільних потужностей. Вища ціна є ціною, 
після якої будівництво нових потужностей ГТКЦ стає доцільним як заміна існуючих 
(немодернізованих) вугільних потужностей.   

В цілому одні й ті самі технології можуть з’являтися у декількох блоках через наступні 
загальні причини (подібні фактори є не лише в енергетиці): 

o Технології мають різні рівні.  Декілька технологій представлені на різних рівнях з 
різними вартісними та експлуатаційними характеристиками. Наприклад, у моделі 
розглядається три види ВЕС з різними рівнями вартості та коефіцієнтами 
використання. 

o Різні «умовні» технології.  Певна технологія (наприклад, атомна енергетика) може 
замінювати різні інші технології (наприклад, газові або вугільні станції). У моделі 
аналізується відповідна умовна ситуація  шляхом розгляду того, що було б 
побудовано за ціною дещо нижче рівня, після якого стає комерційно доцільною 
атомна енергія. Це означає, що атомні потужності можуть замінювати 
(припустимо) деякі вугільні потужності після досягнення певного цінового рівня, 
але газові потужності – лише після досягнення вищого цінового рівня. 

                                                

63  Див. у Розділі  2.1.4 обговорення того, що існуючі механізми регулювання тарифів на передачу та розподіл не 
створюють достатніх стимулів для довгострокових інвестицій. 
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o Додання потужностей у різні моменти часу.  Відносна вартість генерації 
змінюється у часі, перш за все через зміни у (відносних) цінах на паливо.  Отже, 
навіть якщо атомна енергія має постійну вартість, вуглецева ціна, після досягнення 
якої атомна генерація стає більш привабливою, ніж газова генерація, змінюється 
протягом відповідного періоду. Оскільки на кривій ГВС для 2030 р. показані 
кумулятивні додаткові потужності протягом усього періоду, на ній можуть 
з’являтися блоки, яким відповідають різні цінові рівні. 

o Заміна існуючих потужностей.  Нарешті, в енергетичному секторі більшість 
блоків кривої ГВС представляють різні варіанти інвестицій у нові потужності для 
задоволення попиту, що зростає (збереження резерву). Утім, після досягнення 
певного достатньо високого рівня вуглецевих цін стає дешевше будувати нові 
потужності з малим обсягом викидів, ніж виробляти електроенергію на існуючих 
потужностях з великим обсягом викидів, навіть з урахуванням необхідності 
додаткових інвестицій. Більшість дуже високовитратного потенціалу (вище $100/т 
СО2 ) відноситься до цієї категорії. 

На відміну від моделей кривих вартості, в яких використовується один «умовний» 
сценарій для кожної технології, в моделі, що використовується у цьому дослідженні, 
потенціал скорочення викидів оцінюється шляхом динамічного моделювання ринкових 
умов. Наявність декількох блоків відображає реальні умови, які впливають на 
потенціал та вартість скорочення викидів. Це відображає ідею, що при оцінці 
можливостей для інвестицій в низько вуглецеві технології необхідно враховувати не 
лише характеристики відповідних технологій, а й умови ринку, на якому ці технології 
впроваджуються.  Це також дозволяє зрозуміти, що привабливість окремих 
низьковуглецевих технологій зростає по мірі зростання вуглецевих цін, отже не всі ці 
технології впроваджуються однаково після досягнення певного цінового рівня. 

4.4. Теплопостачання та будівлі 

У цьому розділі аналізується обсяг скорочення викидів, що може бути забезпечений у 
сценарії «Статус-кво»: спочатку шляхом використання вже існуючих привабливих 
можливостей для інвестицій (тобто можливості для скорочення викидів з від’ємною 
вуглецевою вартістю); потім шляхом використання можливостей для скорочення 
викидів, що мають дедалі вищу вартість на тонну CO2. Ми розглядаємо можливі зміни 
у використанні палива та технологій для опалення, а також встановлення теплоізоляції. 
Ці зміни залежатимуть від того, які рішення власники та мешканці будинків будуть 
приймати з часом щодо інвестування коштів у ті чи інші технології та заходи.    

4.4.1. Припущення сценарію 

Нижче описуються основні параметри сценарію «Статус-кво» для сектору 
теплопостачання та будівель. 
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4.4.1.1. Генерація тепла 

� Незначне покращення інвестиційних стимулів для введення нових 
потужностей.  Ми припускаємо, що вже існують достатні стимули для будівництва 
нових теплових генеруючих потужностей по мірі необхідності. Покращенню цих 
інвестиційних сприяли нещодавні регуляторні реформи. 

� Значний потенціал для реабілітації існуючих незадіяних потужностей.  У цьому 
сценарії робиться припущення, що існуючі незадіяні потужності котельних або 
ТЕЦ можуть бути реабілітовані та повернені в експлуатацію, що забезпечить чисте 
збільшення потужності. До 2030 р. може бути реабілітовано до 9 ГВт потужності 
газових котлів, 0,5 ГВтe вугільних ТЕЦ та 0,9 ГВтe газових ТЕЦ. 

� Продовження терміну експлуатації / реабілітація існуючої потужності, що 
експлуатується. У цьому сценарії допускається продовження експлуатації 
існуючої потужності котельних завдяки інвестиціям у продовження ресурсу та 
реабілітацію за умови, що це є найбільш економічним методом задоволення попиту 
на теплову енергію. 

� Обмеження частки ТЕЦ.  У цьому сценарії не передбачається масштабного 
збільшення генерації тепла на ТЕЦ, і частка теплової потужності ТЕЦ в загальній 
структурі потужності може збільшитися лише незначно – приблизно до 10,5 ГВтт. 

� Збереження низьких цін на газ для компаній централізованого 
теплопостачання.  Зберігається поточне субсидування компаній централізованого 
теплопостачання у формі нижчих цін на газ. Хоча ціни на газ і зростають у 
реальному вираженні, вони залишаються нижчими од цін, які сплачують інші 
користувачі, зокрема електрогенеруючі компанії або промисловість.  

� Збереження низьких цін на вугілля.  Зберігається поточний розрив між цінами на 
вугілля власного видобутку та імпортоване вугілля. Цей розрив частково 
обумовлюється продовженням субсидування вугільних підприємств. 

� Збереження низьких тарифів на теплову енергію. Для певних категорій 
споживачів (наприклад, населення) зберігаються низькі тарифи на теплову енергію. 
Нещодавнє підвищення тарифів на теплову енергію, частково в результаті реформ 
згідно з вимогами МВФ, вважається остаточним. Див. більш детальну інформацію 
про тарифи на теплову енергію у  Додаток C. 

4.4.1.2. Теплові мережі та розподіл 

� Низький темп реконструкції мереж. Низькі тарифи на теплову енергію не 
забезпечують достатній дохід для фінансування значних приватних інвестицій у 
теплові мережі за межами необхідного технічного обслуговування, ремонту та 
заміни. Додаткова модернізація мереж відбуватиметься темпами, що 
спостерігаються наразі. У цьому сценарії буде забезпечено лише 20 відсотків від 
максимального технічно можливого обсягу модернізації та заміни. 
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4.4.1.3. Кінцеве споживання тепла та будівлі 

4.4.1.3.1. Загальні припущення для будівель 

� Слабка поширеність ОСББ, зберігаються інституційні бар’єри. Зберігаються 
інституційні бар’єри для утворення ОСББ, а також правові обмеження доступу 
ОСББ до фінансування. Відповідно, трансакційні витрати та вартість фінансування 
для інвесторів є високими. Темпи інвестування також стримуються відсутністю 
необхідних фінансових установ. Як результат, у цьому секторі спостерігаються 
відносно високі відсоткові ставки (25 відсотків) і трансакційні витрати (30 відсотків 
і більше). 

� Зберігаються низькі ціни на електроенергію. Для певних категорій споживачів 
(наприклад, населення) зберігаються низькі тарифи на електроенергію. Нещодавнє 
підвищення тарифів на теплову енергію, частково в результаті реформ згідно з 
вимогами МВФ, вважається остаточним. Див. більш детальну інформацію про 
тарифи на теплову енергію у  Додаток C. 

� Слабкий контроль за дотриманням будівельних норм і правил. Не 
забезпечується дотримання стандартів енергоефективності будівель. 

4.4.1.3.2. Будівлі, підключені до систем централізованого теплопостачання 

� Продовжується недостатнє використання лічильників тепла на рівні кінцевих 
споживачів. Виставлення рахунків за фактично спожите тепло залишається не 
дуже поширеним, що обмежує фінансові стимули для економії палива. Витрати, 
відображені на кривій граничних витрат, показують лише вигоду від скорочення 
викидів. 

� Зберігаються низькі ціни на теплову енергію. Для певних категорій споживачів 
(наприклад, населення) зберігаються низькі тарифи на теплову енергію. Нещодавнє 
підвищення тарифів на теплову енергію, частково в результаті реформ згідно з 
вимогами МВФ, вважається остаточним. 

4.4.1.3.3. Будівлі з індивідуальними системами теплопостачання 

� Зберігаються низькі ціни на газ для населення. Нещодавнє підвищення тарифів 
на теплову енергію, частково в результаті реформ згідно з вимогами МВФ, 
вважається остаточним. Додаткові збільшення не відбуваються. 

4.4.2. Детальні результати для сектору генерації тепла 

Структура теплових потужностей та генерації тепла у сценарії «Статус-кво» показана 
на Діаграма  4.5 нижче. 
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Діаграма  4.5 
Прогноз теплової потужності та обсягу генерації, сценарій «Статус-кво» 

 Потужність Обсяг генерації 

  

Найбільш помітною особливістю структури теплових потужностей є те, що вугільні 
потужності (в основному котельні, але також деякі ТЕЦ) забезпечують майже всю нову 
додаткову потужність – у період з 2010 р. по 2030 р. чисте збільшення вугільної 
потужності становить 39 ГВтт. Це пояснюється наявністю вугілля власного 
виробництва за низькими цінами. Перенесення акценту з природного газу, що домінує 
нині, відбувається незважаючи на продовження субсидування цін на нього. Потужність, 
що забезпечується використанням біомаси, також не зростає, оскільки немає 
конкретної політики, яка стимулювала б використання менш викидомістких видів 
палива для генерації теплової енергії. Крім цього, збереження низьких тарифів на 
теплову енергію для кінцевих споживачів означає, що інвестори не можуть повернути 
кошти через тарифи. 

Структура генерації тепла є подібною до структури потужності цієї галузі. Паливна 
структура генерації швидко змінюється, до 2030 р. дві третини в загальному обсязі 
генерації припадає на вугілля  (222 ТВтгт). Лише трохи більше 11 відсотків загального 
обсягу теплової енергії генерується на ТЕЦ, з яких майже всі використовують вугілля в 
якості пального. 

Як і в електроенергетиці, і незважаючи на набагато вищий ККД нових котлоагрегатів, в 
результаті переведення сектору з природного газу на вугілля викидомісткість зростає з 
поточного рівня 0,30 т СО2e/МВтгт до 0,33 т СО2e/МВтгт  у 2030 р. Відповідна 
структура викидів показана на Діаграма  4.6 нижче. До 2030 р. обсяг викидів зростає 
майже на 150 відсотків. Таким чином, обсяг викидів та, відповідно, викидомісткість 
сектору є значно більшими, ніж у статичному базовому сценарії. 
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Діаграма  4.6 
Викиди у тепловому секторі, сценарій «Статус-кво» 

  

4.4.3. Крива витрат для сектору теплопостачання та будівель 

На Діаграма  4.7 показані результати моделювання кривої ГВС на 2030 р. для сектору 
теплопостачання та будівель. 

Діаграма  4.7 
Крива ГВС для сектору теплопостачання та будівель, сценарій «Статус-

кво», 2030 р. 
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Ми визначили, що сукупний потенціал скорочення викидів складає 65 млн. тонн CO2. З 
цього обсягу лише приблизно 13 млн. тонн CO2 (або 20 відсотків) можна забезпечити 
до 2030 р. без реалізації додаткової політики або реформування за сценарієм «Статус-
кво». 
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Визначений потенціал в основному складають заходи, спрямовані на зменшення 
викидомісткості теплової генерації. Відсутність необхідного інституційного та 
політичного середовища не дозволяти реалізацію значної частини технічного 
потенціалу модернізації теплових мереж та підвищення ефективності будинків. Це 
також означає, що сукупний потенціал скорочення викидів є незначним порівняно з 
розміром сектору. Обсяг викидів у сценарії «Статус-кво» збільшується до 134 млн. 
тонн CO2-екв у 2030 р., отже 13 млн. тонн CO2-екв рентабельного скорочення викидів – 
це лише 10 відсотків від їх загального обсягу. 

Нижче ми описуємо можливості для скорочення викидів у трьох елементах ланцюга 
поставки тепла: генерації, розподілі та кінцевому споживанні у будівлях. 

4.4.3.1. Генерація тепла 

Основні фінансово привабливі можливості у сценарії «Статус-кво» - це будівництво 
нових або реконструкція існуючих ТЕЦ та котельних. Обсяг скорочення викидів у 
результаті реалізації таких заходів складає приблизно 13 млн. тонн CO2-екв, при цьому 
основним джерелом скорочення є реконструкція 8 ГВтт потужностей газових 
котельних (6,3 млн. тонн CO2). 

Іншим великим джерелом скорочення викидів (3,4 млн. тонн CO2-екв) є заміна та 
будівництво нових потужностей ТЕЦ. Економія на скороченні викидів CO2 на 
одиницю виробленого тепла є більшою для ТЕЦ, ніж для котельних. Додаткову 
економію на викидах можна забезпечити шляхом збільшення частки ТЕЦ у тепловій 
генерації, але це може обмежити подальше зменшення вуглецевих викидів 
енергетичного сектору, якщо з’являться технології з нульовими викидами. Таким 
чином, у разі використання лише теплових котельних та генерації електроенергії з 
джерел з нульовими викидами може бути забезпечений більший сукупний обсяг 
скорочення викидів. Ми описуємо наш підхід до моделювання ТЕЦ та розрахунку 
економії від скорочення викидів у Вставка  4.3 нижче. 

Прибуткові заходи зі скорочення викидів включають у себе різноманітні варіанти 
покращення характеристик існуючих систем теплопостачання, як індивідуальних, так і 
централізованих. Найбільше скорочення забезпечить модернізація існуючих газових 
котельних (6.5 млн. тонн CO2-екв) з метою підвищення їх операційної ефективності. 

Але значні зменшення викидів є можливими лише з позитивною вуглецевою вартістю.  
витратами. Найбільше за обсягом скорочення забезпечить переведення систем 
централізованого теплопостачання з вугілля на газ. Цей варіант стає економічно 
доцільним на рівні витрат трохи більше €12/т СО2 і може до 2030 р.,забезпечити 
зменшення викидів на 34 млн. тонн CO2, або приблизно чверть викидів за сценарієм 
«Статус-кво». Для цього необхідно буде замість вугільних котельних встановити газові, 
які будуть виробляти 190 ТВтг тепла у 2030 р. Цей варіант матиме чисту вартість, 
навіть незважаючи на збереження субсидій на газ у сценарії «Статус-кво».64 

                                                

64  Близькість котельних та ТЕЦ до міст означає, що перехід з вугілля на природний газ несе інші потенціальні 
вигоди, зокрема зменшення забруднення атмосфери. Ми не змогли кількісно визначити ці вигоди у проекті та 
не враховуємо їх в оцінці витрат відповідно до підходу інвесторів. Тим не менше, фактор зменшення 
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Скорочення викидів завдяки використанню біомаси, що є єдиним великим 
відновлюваним джерелом енергії у цьому випадку, стає можливим після досягнення 
цінового рівня €100/т СО2 і має незначний потенціал у разі відсутності сприятливої 
політики для його використання. 

Вставка  4.3 
Методологічна примітка: підхід до моделювання ТЕЦ 

Існують різні шляхи представлення комбінованої генерації тепла та 
електроенергії при моделюванні ситуації у відповідних секторах, і кожний з цих 
шляхів передбачає окремий підхід до розрахунку економії та витрат, пов’язаних 
зі скороченням викидів. Оскільки електроенергія і тепло виробляються 
одночасно, не існує способу чітко розмежувати питомі витрати палива, викиди, 
капітальні або експлуатаційні витрати для цих енергоносіїв. Можливі підходи 
включають у себе віднесення всіх витрат до лише одного виробленого 
енергоносія, або їх розподіл між обома енергоносіями на основі співвідношення 
між енергомісткістю електроенергії і тепла, або на основі ринкової вартості 
готової продукції, або на основі енергомісткості сировини при окремій генерації 
тепла та електроенергії, або навіть на основі простих приблизних правил, які 
випливають з доступу (наприклад, віднесення двох третин виробничих витрат та 
викидів на електроенергію та лише третини на теплову енергію). 

Для аналізу ГВС, що міститься у цьому звіті, ми обрали підхід, що базується на 
двох принципах: a) базовий розподіл на основі характеристик «умовної» окремої 
генерації теплі та електроенергії; та b) приведення характеристик, у тому числі 
обсягу викидів, до одиниці тепла. В якості відправного пункту ми зауважуємо, 
що хоча електроенергію можна (у принципі та у довгостроковій перспективі) 
отримувати з інших джерел у масштабній енергосистемі, тепло можна 
отримувати лише з місцевої ТЕЦ. Протягом значної частини року ТЕЦ, що 
обслуговує систему централізованого теплопостачання, експлуатується в 
обов’язковому порядку, тому ми розраховуємо економію викидів на ТЕЦ на 
кривій ГВС для теплового, а не електричного сектору, тому обсяг викидів та їх 
скорочення виражаються на одиницю тепла. Для цього необхідно проаналізувати 
електроенергетичний сектор та визначити характеристики «умовної» 
електроенергії, яку необхідно було б виробити для компенсації обсягу 
електрогенерації ТЕЦ у разі її відключення. В Україні відповідним джерелом, 
скоріше за все, буде нова вугільна станція. 

                                                                                                                                                  

забруднення на місцевому рівні може бути дуже важливим при прийнятті рішення щодо переходу на інше 
пальне у конкретних обставинах. 
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Перевага цього підходу полягає в тому, що він дозволяє правильно врахувати 
витрати на ресурси (у тому числі альтернативні витрати), а також відобразити 
фактичні характеристики генерації – у тому числі склад продукції 
(співвідношення між теплом та електроенергією) та загальний ККД генерації. 
Одним з результатів цього розрахунку є те, що нові та більш ефективні ТЕЦ, 
зокрема, можуть досягати дуже низьких обсягів викидів на одиницю тепла. Це 
відображене на кривій ГВС у вигляді значної економії на викидах для нових ТЕЦ. 

4.4.3.2. Теплові мережі 

Технічний потенціал покращення ізоляції мереж частково залежить від 
викидомісткості відповідних потужностей теплової генерації. Відповідно до сценарію 
«Статус-кво», обсяг викидів при генерації тепла складе 0,33 т СО2e/МВтг; сукупний 
обсяг викидів внаслідок витоків у мережі розподілу - 35 млн. тонн CO2-екв у 2030 р. 
Існує технічна можливість зменшення цього обсягу на 60 відсотків, якщо припустити, 
що викидимісткість генерації залишиться без змін. 

Незважаючи на значний потенціал скорочення викидів, реалізація відповідних заходів 
у сценарії «Статус-кво» стримується недосконалістю регуляторного режиму та 
високими витратами. При теперішніх темпах інвестицій до 2030 р. буде модернізовано 
максимум 20 відсотків усіх мереж, отже відповідний потенціал скорочення також є 
малим. Крім цього, вартість модернізації мереж є високою – понад €100/т СО2. Це 
обумовлюється інвестиційними бар’єрами у формі невпевненості у поверненні 
інвестицій. 

4.4.3.3. Будівлі, підключені до систем централізованого теплопостачання 

Крива ГВС показує дуже небагато можливостей для інвестицій в енергоефективність 
будівель з вартістю менше €200/т СО2-екв. Це не пов’язане з обмеженнями технічного 
потенціалу, який у сценарії «Статус-кво» складає 60 млн. тонн CO2. Реалізації заходів 
зі скорочення викидів у будівлях заважають три основні фактори: 

� Відсутність приладів обліку, а отже неможливість виставлення рахунків за 
фактично використаний обсяг тепла, означають, що більшість кінцевих 
користувачів, підключених до централізованих систем теплопостачання, не мають 
фінансових стимулів для реалізації заходів з підвищення енергоефективності. Отже, 
показані на кривій ГВС обсяги економії повинні забезпечуватися лише вуглецевою 
економією. Утім, навіть при вуглецевій ціні €200/т СО2 період окупності 
теплоізоляції стін складає 11-12 років. Для того, щоб кінцеві споживачі інвестували 
кошти у заходи енергоефективності, необхідні більш сприятливі умови. 

� Низькі тарифи на теплову енергію для кінцевих користувачів роблять заходи з 
теплоізоляції непривабливими. Наприклад, при нульовій вуглецевій ціні ізоляція 
існуючих стін (один з найбільш економічних варіантів) має період окупності понад 
16 років при теперішніх тарифах на теплову енергію. Тому багато заходів не 
потрапляє у діапазон вартості, показаний на кривій ГВС. 
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� По-третє, навіть якщо припиниться субсидування тарифів на теплову енергію, і 
стане більш поширеним виставлення рахунків на основі фактично спожитих обсягів 
тепла, недостатня кількість ОСББ для належної координації заходів, а також 
відсутність інституційних реформ, які забезпечили б ОСББ доступ до фінансування, 
будуть обмежувати реалізацію заходів зі скорочення викидів. 

4.4.3.4. Будівлі з індивідуальними системами теплопостачання 

На відміну від будівель, підключених до централізованих систем теплопостачання, 
будівлі з індивідуальними системами теплопостачання пропонують дещо більший 
обсяг можливостей для інвестицій у заходи зі скорочення викидів з вартістю нижче 
€200/т СО2e. Основним можливим варіантом у цьому діапазоні витрат є перехід з 
вугілля на інші види палива, у першу чергу газ. У цьому випадку теперішня політика, 
по суті, сприяє скороченню, оскільки субсидовані ціни на газ обумовлюють нижчу 
вартість заходів зі скорочення. Припинення субсидування зробить перехід на інше 
паливо менш привабливим, але, з іншого боку, підвищить привабливість заходів з 
теплоізоляції, оскільки підвищиться вартість тепла. Подальше зменшення викидів 
може бути економічно можливим при переході на біомасу, але лише при високих 
витратах, починаючи з рівня €170/т СО2. 

Заходи, які передбачають внесення конструкційних змін в існуючі будівлі, є більш 
дорогим джерелом скорочення витрат. Їх реалізація також обмежується факторами, 
описаними для будівель, підключених до централізованих систем постачання. Хоча 
використання приладів обліку в цілому є більш поширеним у випадку газу та 
електроенергії (порівняно з централізованим теплопостачанням), тарифи залишаються 
низькими, тому заходи з енергоефективності стають менш привабливими. Крім цього, 
мешканці багатоквартирних будинків мають справу з тими ж самими обмеженнями у 
тому, що стосується координації та доступу до фінансування. 
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4.4.3.5. Висновки 

Існує значний технічний потенціал для скорочення викидів на всіх етапах ланцюга 
постачання тепла. За нашою оцінкою, обсяг викидів до 2030 р. може бути скорочений 
більше ніж на дві третини порівняно зі статичним базовим рівнем шляхом поєднання 
більш ефективної генерації, зменшення втрат у теплових мережах та підвищення 
енергоефективності будівель. 

Проте за сценарієм « Статус-кво» лише незначна частина цього потенціалу скорочення 
є доступною та привабливою для інвесторів. Значні можливості для скорочення 
викидів пропонує підвищення ККД теплової генерації та переведення котельних та 
ТЕЦ на менш викидомісткі види палива, але значна частина цих можливостей не є 
фінансово привабливими у сценарії «Статус-кво». На відміну від цього, значний 
потенціал для зменшення втрат у мережі та підвищення енергоефективності будівель 
не може бути реалізований навіть за вищими вуглецевими цінами. Інституційна 
недосконалість обмежує як фінансові стимули, так і можливості для подолання 
проблем з координацією заходів, а субсидування цін на енергоносії підвищує вартість 
заходів з енергоефективності. Таким чином, для того, щоб ці заходи стали 
привабливими для інвесторів, необхідні значні зміни у політиці. 

4.5. Промисловість 

4.5.1. Повна крива витрат для промисловості 

Нижче показана крива граничної вартості скорочення викидів для промисловості. 

Діаграма  4.8 
Крива ГВС для промисловості, сценарій «Статус-кво», 2030 р. 
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На кривій ГВС визначено обсяг скорочення викидів 65 млн. тонн CO2 або понад 30 
відсотків викидів, які відповідно до статичного прогнозу будуть утворюватися у 2030 р. 
Значна частина потенціалу скорочення сконцентрована у металургійному секторі, хоча 
суттєвий потенціал також присутній у галузях виробництва цементу, вапна та аміаку. 
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Крім цього, існують спільні для різних галузей можливості для зменшення споживання 
електроенергії, зокрема через використання більш ефективних двигунів та приводів. 

Нижче наведений більш детальний опис варіантів для скорочення викидів та 
потенціалу найважливіших сегментів промисловості. 

4.5.1.1. Металургія 

У металургійній промисловості ми очікуємо скорочення викидів приблизно на 40 млн. 
тонн CO2 до 2030 р., або приблизно 28 відсотків від «статичного» обсягу викидів. Це 
відносно значне скорочення викидів в основному досягається завдяки заміні 
мартенівських печей, переважно сучасними кисневими конвертерами. Процес заміни 
мартенівських печей вже декілька років триває в Україні, їх частка у виробництві 
зменшилася до 26 відсотків у 2009 р. Хоча це зменшення частково пояснюється спадом 
у виробництві сталі у 2009 р., загальна тенденція до зменшення частки мартенівських 
печей є довгостроковою і простежується вже протягом останнього десятиліття. За 
сценарієм «Статус-кво» процес заміни мартенівських печей продовжиться, і до 2030 р. 
їх частка у виробництві стане дуже незначною порівняно з понад 41 відсотка станом на 
2008 р. (15,3 млн. тонн сталі). Таким чином, заміна мартенівських печей є найбільшим 
джерелом скорочення викидів у металургійному секторі. 

Другим найбільш значним джерелом скорочення викидів є додання нових та більш 
ефективних потужностей для задоволення збільшеного попиту. Хоча у металургійному 
секторі України наразі спостерігаються деякі надлишкові потужності, більшість з них є 
застарілими та характеризуються високою паливомісткістю. 

Останнім великим джерелом скорочення є ремонт і модернізація існуючих 
потужностей. Але більші витрати та інерція, пов’язані з такими заходами, означають, 
що більшість з цих заходів є відносно більш витратними, а деякі з них взагалі не є 
рентабельними у сценарії «Статус-кво». 

4.5.1.2. Цементна галузь 

Ми оцінюємо сукупний потенціал скорочення викидів на рівні 7 млн. тонн CO2, або 
близько 39 відсотків від «статичного» обсягу викидів у 2030 р., що буде досягнутий за 
умови збільшення обсягів виробництва на поточному рівні викидомісткості. 
Приблизно 4 млн. тонн CO2 з цього обсягу є рентабельними за відсутності вуглецевої 
ціни. Це скорочення досягається завдяки двом факторам: 

� Встановлення нових «сухих» потужностей з нижчою енергомісткістю, ніж у 
значної частини існуючих «мокрих» потужностей. У сценарії «Статус-кво» до 2030 
р. частка «сухого» виробництва цементу сягне 40 відсотків (9,1 млн. тонн цементу), 
тоді як зараз вона становить лише 15 відсотків. 

� Високі рівні заміни клінкеру, як на нових, так і на існуючих цементних заводах. 

Деякий рентабельний обсяг скорочень у сценарії «Статус-кво» компенсується 
переходом на інше паливо. Як зазначалося у Розділі  2.3.3 вище, цементне виробництво 
в Україні є дещо незвичайним через використання природного газу. Відповідно до 
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тенденції, що спостерігається з моменту підвищення цін на природний газ у 2006 р., до 
2030 р. у сценарії «Статус-кво» природний газ буде замінений вугіллям. 

4.5.1.3. Інші галузі промисловості 

Серед інших секторів переважна більшість потенціалу скорочення викидів припадає на 
виробництво вапна та аміаку – відповідно 7 та 4 млн. тонн CO2-екв. Приблизно дві 
третини обсягу скорочення у цих галузях забезпечуються у сценарії «Статус-кво» за 
відсутності вуглецевих цін. Більша частина рентабельного потенціалу реалізується 
шляхом додання нових потужностей, хоча у вапняній промисловості існують деякі 
можливості для рентабельного ремонту. Інші менші за розміром промислові сектори, 
такі як переробні заводи, керамічне виробництво та виробництво цегли мають 
незначний потенціал скорочення викидів, що складає приблизно 3 млн. тонн CO2. 

Однією з визначених нами важливих можливостей для скорочення викидів, що існує у 
цілій низці промислових секторів, є підвищення ефективності використання 
електроенергії: заміна двигунів, приводів з частотним регулюванням, насосів та іншого 
електроприладів їх сучасними та меншими за розміром еквівалентами. За нашими 
оцінками, загальний обсяг скорочення викидів внаслідок підвищення ефективності 
використання електроенергії у промисловості становить понад 3 млн. тонн CO2. 

4.6. Інші сектори із значним обсягом викидів 

4.6.1. Припущення сценаріїв для окремих секторів 

4.6.1.1. Паливно-енергетичний комплекс 

� Продовжується субсидування вугільних підприємств. 

� Немає масштабної програми приватизації. 

� НАК «Нафтогаз України» неспроможна покрити свої поточні витрати. 
Відповідно, можливість здійснення інвестицій на власний розсуд є дуже 
обмеженою. 

� Відсутні зміни у регулюванні транспортування та розподілу природного газу. 

4.6.1.2. Транспорт 

Збереження податків та значної ролі автомобільного транспорту. У транспортному 
секторі сценарій передбачає збереження існуючих високих податків на пальне і 
транспортних зборів. Відсутня політика перенесення акценту з автомобільного на інші 
види транспорту у тому, що стосується обсягів вантажних і пасажирських перевезень. 

4.6.1.3. Відходи 

Неефективне регулювання утилізації відходів та неефективна інституційна 
організація. Існуюча нормативно-правова база та інфраструктура вважаються 
недостатніми для реалізації багатьох потенційних варіантів скорочення викидів, які 
залежать від особливого використання різноманітних відходів. Це включає у себе 
відсутність ефективної інституційної організації, яка сприяла б реалізації заходів з 
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вловлювання звалищного газу або виробництва енергії з відходів. Крім цього, ми 
припускаємо відсутність значних потоків відходів для спалювання у промислових 
технологічних процесах. Припускається, що обсяги відходів зростатимуть тим самим 
темпом, що й ВВП. 

Відсутність спеціальної промислової енергетичної політики. У промисловості не 
створюється жодних стимулів або сприятливих факторів для скорочення викидів, крім 
тих, що закладені у ціну енергоносіїв. 

4.6.2. Повна крива витрат для інших секторів 

Діаграма  4.9 
Крива ГВС для інших секторів, сценарій «Статус-кво», 2030 р. 
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4.6.2.1. Транспорт 

Навіть за відсутності спеціальної політики, спрямованої на зменшення вуглецевих 
викидів, у період між 2010 р. та 2030 р. існуватиме декілька можливостей, які 
забезпечать скорочення викидів на 15 млн. тонн CO2. Основний обсяг скорочення є 
можливим у сегменті автомобільного транспорту, у першу чергу у зв’язку з появою 
нових пасажирських транспортних засобів. Деякий потенціал скорочення також існує у 
сегменті громадського транспорту. 

Ще 3 млн. тонн CO2 скорочення можна забезпечити з позитивною вартістю. Цей обсяг 
відповідає більш широкому використанню сучасних технологій у вантажному 
автомобільному транспорті, а також використанню більш ефективних нових 
транспортних засобів і покращенню підходів до експлуатації, зокрема кращому та 
частішому технічному обслуговуванню, перевірці тиску у шинах та ін. Ми очікуємо, 
що у сегменті вантажного автомобільного транспорту вартість скорочення викидів 
буде залежати від характеру вантажопотоків. Це пояснюється тим, що вигода від 
використання транспортного засобу у кращому стані або з кращими показниками 
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ефективності залежатиме від його середньорічного пробігу. Вантажний транспорт, що 
використовується для перевезень на далекі відстані (міжнародних перевезень) за 
період експлуатації, як правило, має набагато більшу кількість тонно-кілометрів, ніж 
вантажний транспорт, що використовується для перевезень на середні (міжміських 
перевезень) та малі (в межах міста) відстані, тому розмір вигоди від економії пального 
буде різним. 

4.6.2.2. Відходи 

Можливості для скорочення викидів у секторі відходів, як правило, не передбачають 
фінансові стимули, що є присутніми в інших заходах з підвищення енергоефективності. 
У сценарії «Статус-кво» є декілька стимулів для зменшення обсягу відходів або 
викидів від них. 

Як результат, майже жоден з визначених варіантів скорочення викидів не є комерційно 
вигідним без додаткової підтримки – у формі зовнішніх вуглецевих цін або інших 
політичних заходів, спрямованих на зменшення обсягу відходів або стимулювання 
виробництва енергії з відходів. Існуючі рівні підтримки використання біогазу, що 
утворюється при утилізації відходів (наприклад, для виробництва електроенергії), не 
видається достатнім для того, щоб стимулювати реалізацію більшості інвестиційних 
можливостей. Потенційний обсяг скорочення викидів у секторі відходів до 2030 р. при 
позитивній вартості скорочення складає 5,5 млн. тонн CO2. 

4.6.2.3. Метан вугільних шахт 

Два підходи до дегазифікації забезпечують потенціал скорочення викидів приблизно 
5,5 млн. тонн CO2. Деякий потенціал скорочення з низькими витратами в Україні вже 
реалізовано. Подальше та більш значне скорочення, ймовірніше за все, буде 
супроводжуватися вищими витратами, починаючи з рівня €10 / т СО2. 

4.6.2.4. Транспортування природного газу 

У сегменті транспортування природного газу існують значні можливості для 
скорочення викидів, хоча лише невелика їх частина може бути рентабельною без 
вуглецевих цін. В цілому ми передбачаємо рентабельне скорочення викидів понад 2,5 
млн. тонн CO2-екв в результаті зменшення обсягу пов’язаних з витоками викидів 
шляхом покращення ущільнення компресорних установок. Реалізація більш витратних 
заходів, зокрема масштабних прямих перевірок та технічного обслуговування 
(ремонту) трубопроводів, може забезпечити скорочення викидів на більше ніж 16,5 
млн. тонн CO2-екв. Існуюча нормативно-правова база у секторі транспортування та 
розподілу природного газу передбачає виконання лише мінімального набору вимог з 
безпеки. Для того, щоб забезпечити привабливість інвестицій у скорочення викидів, 
необхідно провести регуляторну реформу. Це передбачатиме створення системи 
тарифів, які дозволять інвесторам відшкодувати витрати, а також запровадження 
ширшого набору сервісних зобов’язань і відповідної системи фінансових покарань, що 
вже існують у багатьох країнах Західної Європи. 
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4.6.2.5. Сільське господарство 

У 2008 р. у сільськогосподарському секторі утворилося приблизно 36 млн. тонн CO2-
екв викидів або 8,5 відсотків від загального обсягу, за винятком землекористування, 
зміни землекористування та лісового господарства (ЗКЗЗКЛГ).65 Сегмент ЗКЗЗКЛГ був 
чистим поглиначем вуглецю з обсягом поглинання 16,6 млн. тонн CO2-екв. У цьому 
сегменті ліси поглинули понад 55 млн. тонн CO2, а сільськогосподарські та пасовищні 
землі були чистими джерелами викидів. 

Основні заходи зі скорочення викидів у сільському та лісовому господарстві 
включають: 

� Консервативне землеробство. Сюди відноситься декілька заходів, у тому числі 
менш інтенсивна обробка ґрунту, управління відходами та правильна організація 
сівообігу. Менш інтенсивне механічне втручання підвищує здатність ґрунту 
затримувати вуглець, в основному завдяки створенню шару з високим вмістом 
органічних речовин, у тому числі мертвих тварин та рослин. Крім цього, менш 
інтенсивна обробка ґрунту означає менш інтенсивне використання 
сільськогосподарської техніки, а отже менші обсяги споживання викопного 
пального (в основному дизельного). 

Технічний потенціал скорочення викидів завдяки нульовій обробці ґрунту 
оцінюється (у дуже широкому діапазоні залежно від місцевості) на рівні 1-3 т 
СО2/га/рік.66 Але при цьому важливо зазначити, що пряме скорочення викидів від 
нульової обробки ґрунту забезпечується лише протягом перших приблизно 20 років 
і в довгостроковій перспективі (понад 100 років) наближається до нуля.67 

Якщо припустити, що до 30 відсотків (9,7 млн. га) загальної площі орних земель в 
Україні можна перевести на нульову обробку, при технічному потенціалі 
скорочення викидів до 2 т СО2e/га/рік загальний обсяг скорочення може скласти 
19.4 млн. тонн CO2-екв/рік до 2030 р. 

Витрати на скорочення викидів шляхом переходу на нульову обробку оцінюються 
на рівні приблизно -6 €/т СО2-екв.68 

� Конверсія земель. Некондиційні землі можна використовувати для затримки 
вуглецю шляхом необхідної модифікації ландшафту – наприклад, шляхом 
створення терас на схилі, який раніше зазнавав ерозії. Це забезпечить накопичення 
верхнього шару на раніше безплідних землях та затримку вуглецю у цьому шарі та 
рослинах. 

                                                

65  Інвентаризація РКЗК ООН 
66  European Conservation Agriculture Federation  (ECAF) Position Paper: The importance of the conservation agriculture 

within the framework of the climate discussion. http://www.ecaf.org/docs/ecaf/positionpaperco2ecaf.pdf 
67  ADAS and Rothamsted. Report for DEFRA: The effects of reduced tillage practices and organic material additions on 

the carbon content of arable soils. http://randd.defra.gov.uk/Document.aspx?Document=SP0561_6892_FRP.doc 
68  FAO (2011) Economic analysis of AFOLU Low Carbon options: Use of Marginal Abatement Cost Curves to appraise 

climate smart agriculture policy options. 
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� Управління пасовищними землями. Вміст вуглецю у ґрунті залежить від частоти 
видалення надлишкової вегетації, що як правило залежить від організації випасу 
худоби. Загальний обсяг поглинання вуглецю можна збільшити шляхом 
покращення управління пасовищними землями – якщо вчасно переводити худобу з 
одних земель на інші, можна максимізувати темпи росту рослин та їх здатність 
поглинати вуглекислий газ. 

� Біогаз. Перетворення сільськогосподарських відходів у біогаз може забезпечити 
додаткове скорочення викидів завдяки частковій заміні традиційного природного 
газу або іншого викопного палива. Основним обмеженням тут є економічна 
доцільність використання виробленого біометану. Можливі варіанти включають у 
себе пряме спалювання на місці (як правило, для енергозабезпечення 
сільськогосподарських технологічних процесів, зокрема харчових), використання 
на місці для генерації електроенергії або подачу переробленого біометану в газову 
мережу. Найбільш доступним з цих варіантів є, як правило, генерація 
електроенергії. 

� Використання добрив. Зменшення використання добрив є поширеним у багатьох 
країнах заходом скорочення викидів. Середня інтенсивність використання добрив в 
Україні є відносно високою,69 тому може існувати певний потенціал скорочення 
викидів шляхом її зменшення. Ми не оцінювали цей потенціал та відповідні 
витрати. 

� Тваринництво. Викиди внаслідок кишкової ферментації утворюють основну 
частину неґрунтових викидів. Покращення дієти худоби може сприяти зменшенню 
обсягу цих викидів. Якщо припустити, що дієта для всієї худоби в Україні буде 
покращуватися відповідно до найкращої міжнародної практики, відповідне 
зменшення викидів може сягнути до 17 млн. тонн CO2-екв до 2030 р. Покращення 
процесів управління відходами тваринного походження може забезпечити 
скорочення викидів ще на 1,8 млн. тонн CO2-екв. Середня вуглецева ціна, за якою 
таке скорочення буде економічно доцільним у різних місцевостях (на різних видах 
сільськогосподарських підприємств) є дуже індивідуальною і різною для різних 
видів тварин. Ми оцінюємо, що вона може в середньому становити приблизно 0,8 
€/т СО2 для молочної худоби та майже 4 €/т СО2-екв для інших видів тварин (у 
тому числі немолочної худоби).70 

� Лісове господарство – Відновлення та насадження лісів. Покращене управління 
лісовим господарством може сприяти підвищенню інтенсивності затримки 
вуглекислого газу існуючими лісами. Подальше зростання цієї інтенсивності 
забезпечить насадження нових лісів. Проте можливості для насадження лісів є дуже 

                                                

69  OECD (2010) Country Capability Survey, 2010, cited by OECD, Competitiveness and Private Sector Development 
Kazakhstan. Sector Competitive Strategy. 

 Середня інтенсивність використання добрив в Україні (2006-2007 р.) становить приблизно 30 кг/га 
сільськогосподарської землі, тобто є більш ніж удвічі вищою, ніж в Росії (13 кг/га), і набагато вищою, ніж у 
Казахстані (5 кг/га). 

70  Джерело: база даних BNEF 
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різними у різних місцевостях, і ми не оцінювали такий потенціал в масштабах усієї 
країни. 

Ми припускаємо, що вартість насадження нових лісів становить приблизно 200 €/га, 
хоча можна очікувати, що економія на масштабі та вдосконалення ланцюгів 
поставок можуть зменшити ці витрати до рівня не більше 90 €/га. Якщо до 2030 р. 
частка лісів у загальній площі території України збільшиться на 3 процентних 
пункти (тобто з теперішніх 17 до 20 відсотків), цьому відповідатиме додаткова 
площа лісових насаджень 1,9 млн. га. Виходячи з зазначеної вище собівартості, 
обсяг інвестицій складе приблизно €0,4 млрд. Загальний обсяг скорочення викидів 
протягом періоду існування насаджених лісів складе приблизно 650 млн. тонн CO2 
або трохи менше 22 млн. тонн CO2/рік протягом 30-річного періоду. Це дає вартість 
скорочення викидів шляхом насадження лісів приблизно 0,6 €/т СО2 і навіть ще 
нижче, якщо врахувати вартість заготовленої деревини. 71 

Криві вартості скорочень для сільського та лісового господарства наведені нижче. 

Діаграма  4.10 
Крива ГВС для сільського господарства, сценарій «Статус-кво», 2030 р. 
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Примітка: до категорії «Молочна та інша худоба» входить зменшення викидів при управлінні 
тваринними відходами та викидів кишкової ферментації (наприклад, завдяки покращенню дієти). 

 

                                                

71  Вартість деревини залежить від порід. Точна вартість зменшення викидів також залежить від комбінації порід, 
що насаджуються, зокрема швидкості їх росту. 
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5. Сценарій «Запланована політика» 

Як вже зазначалося вище, в Україні наразі розглядається низка змін у регуляторній 
системі та політиці, багато з яких здатні суттєво змінити умови для інвестицій у 
проекти скорочення викидів у багатьох галузях. Тому ми включили до моделі сценарій 
«Запланована політика», що враховує відповідні заплановані або задекларовані 
політичні підходи. Цей сценарій включає у себе деякі зміни, що вже визначені, але 
поки що не відбулися – наприклад, якщо певні правила або вимоги були прийняті, але 
не повністю виконуються (як у випадку будівельних стандартів), ми припускаємо, що 
вони виконуються більш ефективно. 

5.1. Сценарій «Запланована політика»: повна крива витрат 

На Діаграма  5.1 представлені результати побудови загальної кривої граничних витрат 
на скорочення викидів у сценарії «Запланована політика». 

Діаграма  5.1 
Повна крива ГВС, сценарій «Запланована політика», 2030 р. 
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Примітка: Будівлі розподіляються на Ж (Житлові) або НЖ (НеЖитлові) 

Наш аналіз показує, що у сценарії «Запланована політика» існує потенціал для 
зменшення викидів до 2030 р. (порівняно з базовим рівнем «замороженої технології») 
приблизно на 128 млн. тонн CO2-екв шляхом здійснення рентабельних інвестицій, 
навіть за відсутності вуглецевих цін або додаткової кліматичної політики. Якщо 
враховувати всі заходи, у тому числі ті, що мають позитивну вартість (тобто ті заходи, 
що є не є рентабельними без вуглецевої ціни або подальших змін у політиці), 
потенційний обсяг скорочення зростає більше ніж удвічі до трохи більше 300 млн. 
тонн CO2 у 2030 р. Середня вартість рентабельних заходів скорочення складає €–86/т 
СО2 а середня вартість т СО2 по всій кривій ГВС (до €200/т СО2) складає € –1. 
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У сценарії «Статус-кво» ці показники складають відповідно 100 млн. тонн CO2 та 270 
млн. тонн CO2. Отже, врахування запланованої політики лише незначно впливає на 
обсяги скорочення. Додаткове скорочення на 30 млн. тонн CO2 у порівнянні зі 
сценарієм «Статус-кво» забезпечують наступні фактори: 

� Збільшення витрат на пальне і тарифів на електроенергію та тепло для кінцевих 
користувачів обумовлює привабливість додаткових заходів для зменшення 
енергоспоживання, як у випадку кінцевого споживання електроенергії, так і у 
випадку розподілу та кінцевого споживання тепла. 

� Внаслідок покращення інвестиційного клімату деякі інвестиції в енергетику стають 
економічно доцільними, у тому числі інвестиції у завершення будівництва частково 
побудованих АЕС, а також інвестиції у ВЕС та малі ГЕС. 

Деякі реформи, у першу чергу відхід від субсидованих тарифів на газ для компаній 
централізованого теплопостачання та населення, зменшують стимули для скорочення 
викидів. Зокрема, внаслідок таких змін природний газ стає менш привабливим пальним 
для будинків з індивідуальним теплопостачанням порівняно з іншими видами пального, 
що мають більшу викидомісткість – такими, наприклад, як вугілля. 

В інших секторах, що генерують значні обсяги викидів – у першу чергу промисловості 
і транспортному секторі – потенціал скорочення не зростає порівняно зі сценарієм 
«Статус-кво». Отже, для збільшення обсягів скорочення викидів необхідні подальші 
зміни у політиці та реформи на додаток до тих, що вже оголошені. 

У Таблиця  5.1 нижче представлені основні агреговані економічні показники для 
сценарію «Запланована політика». Сукупний обсяг комерційно доцільних інвестицій у 
низьковуглецеві заходи складає €1,6 млрд. на рік у період 2010-2030 р. або 5 відсотків 
від сукупного оцінюваного валового обсягу створення капіталу за цей період. Економія 
операційних витрат складе €13 млрд. у 2030 р. або 7 відсотків від загального 
оцінюваного обсягу споживання. З цим сценарієм не пов’язані жодні доходи від 
вуглецевих цін або використання капітальних трансфертів. Обсяг цінової підтримки 
відновлюваної енергетики складе €1,3 млрд. на рік або 5 відсотків від оцінюваного 
обсягу бюджетних витрат до 2030 р. 
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Таблиця  5.1 
Основні економічні показники – сценарій «Запланована політика» 

Економічний 
показник 

Абсолютне 
значення  

(млрд. € / рік) 

Частка 

Додаткові 
інвестиції 

€1,6 млрд. 4,9% валового основного капіталу (середнє 
значення за період з 2010 р. по 2030 р.) 

Економія 
операційних 
витрат 

€13 млрд. 6,9% від оцінюваного споживання у 2030 р. 

Підтримка 
відновлюваної 
енергетики 

€1,3 млрд. 4,6% бюджетних витрат (середнє значення за 
період з 2010 р. по 2030 р.) 

 

Примітка: Відсотки від загальної вартості акцій у період 2010-2030 р. на основі збереження 
існуючих часток капіталу, споживання, доходів та витрат у ВВП. Економія 
операційних витрат не включає у себе недопущені вуглецеві податки та субсидії. 

Нижче наведено більш детальний опис припущень та результатів з приділенням 
особливої уваги секторам, в яких передбачаються суттєві відмінності від сценарію 
«Статус-кво». 

5.2. Загальні припущення для всіх сценаріїв 

5.2.1. Ціни на пальне 

Ціни на пальне у сценарії «Запланована політика» відрізняються від відповідних цін у 
сценарії «Статус-кво» з наступних причин: 

� Ціни на природний газ: Оптові ціни на природний газ в Україні залежать від 
конкретних угод, що укладаються з Росією. Ми припускаємо, що ціни на газ 
починаються з поточного рівня і змінюються відповідно до тих самих тенденцій, 
що й міжнародні ціни на газ. Існуюче субсидування цін на газ (зокрема, для 
компаній центрального теплопостачання і населення) поступово зменшується і 
повністю припиняється до 2015 р. 

� Ціни на вугілля: Існуючі субсидії для вугільних підприємств поступово 
зменшуються, що призводить до підвищення цін на вугілля. Ціни змінюються 
відповідно до тенденції, яку можна простежити шляхом аналізу прогнозів 
міжнародних цін на вугілля. Різниця між цінами на вугілля власного виробництва 
та імпортними цінами з часом зменшується в результаті відходу від субсидування 
та більшої залежності від імпорту, але все ж таки зберігається протягом періоду. 

� Ціни на електроенергію: У моделі припускається, що ціни на електроенергію 
приходять до рівня, необхідного для стимулювання вводу нових потужностей. На 
практиці основною відмінністю від сценарію «Статус-кво» є вища ціна на вугілля. 
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Загалом ці припущення обумовлюють вищі тарифи на теплову енергію для населення, 
а також дещо вищі ціни на електроенергію. Ми усвідомлюємо, що політичні зміни, які 
призводять до зростання вартості енергоносіїв, матимуть важливі соціальні наслідки, 
тому може існувати необхідність в супроводженні цих змін компенсаційними заходами, 
які зменшать тягар для населення – зокрема, забезпеченням ефективної теплоізоляції 
будинків або реалізацією інших заходів з енергозбереження. Утім, детальний розгляд 
таких додаткових ініціатив (або інших аспектів, що мають відношення до доцільності 
чи наслідків запланованих реформ) виходить за межі цього дослідження. 

5.3. Сектор енергогенерації 

5.3.1. Припущення сценарію для сектору 

Нижче представлений стислий опис основних розбіжностей між припущеннями для 
енергетичного сектору у сценаріях «Статус-кво» та «Запланована політика»: 

� Реформа ринку генерації. У сценарії робиться припущення щодо реалізації вигод, 
передбачених у поточних планах реформування ринку генерації. Ці плани 
включають у себе перехід до двосторонньої торгівлі електроенергією, внесення 
змін у правила функціонування ринку (наприклад, генеруючі компанії відпускають 
електроенергію за додатковою, а не середньою ціною), а також зменшення 
втручання держави у графік енергогенерації. Це призводить до покращення 
інвестиційного клімату для генеруючих компаній, що, у свою чергу, має наслідком 
нижчі ефективні ставки дисконтування при прийнятті інвестиційних рішень. 

� Потенціал атомної енергетики обмежується планами, визначеними в 
оновленій Енергетичній стратегії.  Цей сценарій передбачає лише завершення 
будівництва станцій, що вже будуються, з доданням нової потужності 4 ГВт. Це 
відображає оновлену позицію уряду щодо атомної енергетики – останні плани 
передбачають значно менше збільшення ядерної потужності, ніж Енергетична 
стратегія 2006 р.  

5.3.2. Детальні прогнози для енергетичного сектору 

На діаграмах нижче показана динаміка розвитку генеруючих потужностей та обсягу 
генерації у сценарії «Запланована політика». 
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Діаграма  5.2 
Прогноз потужності та обсягу генерації в електроенергетиці, сценарій 

«Запланована політика» 

 Потужність Обсяг генерації 

 

До 2030 р. загальна потужність збільшиться на 17 ГВт. Цей обсяг є близьким до 
відповідного обсягу у сценарії «Статус-кво», але структура потужності є іншою у 
декількох відношеннях. Найбільш помітною різницею є те, що у сценарії «Статус-кво» 
менше зростає теплова потужність (зокрема вугільна) – у період з 2010 р. по 2030 р. 
додається лише 3,5 ГВт вугільної потужності порівняно з 7,6 ГВт у сценарії «Статус-
кво». 

Цей менший додатковий обсяг теплової потужності стає можливим завдяки введенню в 
експлуатацію нових АЕС та ВЕС (і в меншому обсязі нових малих ГЕС). Додаткова 
атомна потужність є результатом завершення двох частково побудованих енергоблоків 
потужністю 1 ГВт кожний (блоки №3 та 4 на Хмельницькій АЕС). Крім цього, до 2030 
р. буде додано 7 ГВт вітряної потужності, тобто на 3,6 ГВт більше, ніж у сценарії 
«Статус-кво». Потужність фотовольтаїки залишається на тому ж рівні, що й у сценарії 
«Статус-кво», виходячи з припущення, що високі пільгові тарифи обумовлюватимуть 
відносно незначний абсолютний розмір відповідної потужності. 

Крім припущення щодо динаміки цін на вугілля (обумовленої припиненням субсидій 
для вугільних підприємств), перехід з вугільної генерації на атомну та вітряну 
пояснюється припущенням щодо покращення інвестиційного клімату та відповідного 
зменшення вартості фінансування. Отже, у моделі передбачається, що існуючі «зелені» 
тарифи можуть стимулювати подальші інвестиції у відновлювану енергетику у формі 
вітрогенерації – за умови, що заплановані реформи забезпечать впевненість інвесторів. 

Структура генерації відображає зміни у потужності. Політичні зміни у сценарії 
«Запланована політика» передбачають стимулювання значного зменшення частки 
викопного палива у генерації з 60 відсотків (165 ТВтг) у сценарії «Статус-кво» до 50 
відсотків (136 TВтг) у сценарії «Запланована політика» до 2030 р. 
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У результаті зменшення частки викопного палива зменшується й викидомісткість – до 
0,42 т СО2e/МВтг, або на 16 відсотків нижче, ніж у сценарії «Статус-кво ». Але разом з 
цим енергомісткість зростає по відношенню до базового рівня на 14 відсотків, що є 
результатом зменшення загальної частки атомної енергетики (34 відсотки або 93 ТВтг 
у 2030 р.), яке лише частково компенсується збільшенням вітрогенерації (20 ТВтг у 
2030 р. або 7 відсотків). Структура викидів у сценарії «Запланована політика» показана 
на Діаграмі Діаграма  5.3 нижче. У період 2010-2030 р. загальний обсяг викидів зростає 
на 46 млн. тонн CO2-екв, що обумовлюється зростанням частки вугільної генерації по 
відношенню до поточної структури генерації (як просто електростанцій, так і ТЕЦ). 

Діаграма  5.3 
Викиди в електроенергетиці, сценарій «Запланована політика» 

 

5.3.3. Криві вартості для енергетичного сектору 

На Діаграма  5.4 показані результати моделювання ГВС для енергетичного сектору на 
2030 р. 
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Діаграма  5.4 
Крива ГВС для електроенергетики, сценарій «Запланована політика», 2030 

р. 
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Аналіз показує, що у сценарії «Запланована політика» є додаткові можливості для 
скорочення викидів порівняно зі сценарієм «Статус-кво».   

Як і у сценарії «Статус-кво», реабілітація існуючих вугільних потужностей (17 ГВт у 
2030 р.), а також заміна існуючих вугільних потужностей новими надкритичними або 
ультранадкритичними станціями (0,7 ГВт у 2030 р.) залишаються рентабельними 
можливостями для скорочення викидів, хоча менший виграш в ефективності означає 
відносно обмежений обсяг скорочення викидів. Великі субсидії в сонячній енергетиці 
означають, що цей сегмент також робить свій внесок у скорочення, але відповідний 
обсяг економії є невеликим з урахуванням обмеженої доступності таких субсидій. 

Новою привабливою можливістю для скорочення викидів є будівництво нових 
вітряних потужностей, що стає доцільним у місцевостях з відносно поміркованою 
швидкістю вітру. Такі ВЕС генеруватимуть додатково 9 ТВтг до 2030 р. (порівняно зі 
сценарієм «Статус-кво»), що забезпечить скорочення викидів на 3,5 млн. тонн CO2. 
Проте, місцевості з нижчими швидкостями вітру, а отже меншими потенційними 
обсягами генерації, не є привабливими з чистою вартістю скорочення викидів €43/т 
СО2. 

Завершення двох частково побудованих енергоблоків ХАЕС (2 ГВт) також стає 
рентабельним і приносить 14 ТВтг електроенергії у 2030 р. Відповідне скорочення 
викидів перевищує 15 млн. тонн CO2, оскільки введення цих блоків в експлуатацію 
призводить до передчасного закриття старих вугільних станцій. 

Реформа у регулюванні тарифів на передачу та розподіл також робить доцільними 
деякі заходи зі скорочення викидів, але з меншими за обсягом результатами. Потенціал 
рентабельних можливостей оцінюється на рівні 1,6 млн. тонн CO2, ще 1.8 млн. тонн 
CO2 скорочення є можливими за ціною €35/т СО2. 
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На відміну від сценарію «Статус-кво», в якому найбільш значним варіантом 
скорочення викидів з чистою вартістю є збільшення газової генерації, у сценарії 
«Запланована політика» в якості джерела значного за обсягом скорочення виступає 
введення в експлуатацію нових атомних потужностей. Нові АЕС (3,7 ГВт) можуть 
забезпечити до 26 ТВтг/рік електроенергії до 2030 р., що матиме наслідком скорочення 
викидів на 13 млн. т CO2. Проте, незважаючи на нижчі ставки дисконтування, атомна 
генерація залишається дорожчою, ніж газова генерація у базовому режимі – вартість 
скорочення перевищує  €110/т СО2. Газова генерація залишається важливим джерелом 
скорочення викидів з меншою вартістю - €89/т СО2. 

Скорочення викидів завдяки використанню відновлюваних джерел енергії 
забезпечується у сегменті генерації енергії з біомаси (також стимулюється пільговими 
тарифами) з потенціалом скорочення 2 млн. т CO2 за ціною €130/т СО2  та у сегменті 
гідрогенерації з потенціалом скорочення майже 12 млн. т CO2 за ціною €75/т СО2e 
(незначний обсяг скорочення у гідрогенерації є можливим без вуглецевих цін).  

5.4. Теплопостачання та будівлі 

5.4.1. Припущення сценарію для сектору 

Сценарій «Запланована політика» відрізняється від сценарію «Статус-кво» у декількох 
аспектах, які ми детально описуємо нижче. 

5.4.1.1. Генерація тепла 

� Припинення субсидування цін на газ для компаній централізованого 
теплопостачання.  Поточне субсидування компаній централізованого 
теплопостачання у формі нижчих цін на газ поступово припиняється. Ціни на газ 
для цих компаній збільшуються до рівня цін для промисловості. 

� Вищі ціни на вугілля власного видобутку. Поточне субсидування вугільних 
компаній поступово припиняється, що призводить до зростання цін на вугілля. 
Різниця між цінами на вугілля власного видобутку та імпортоване вугілля 
поступово зменшується, але не зникає повністю після завершення реформ. 

5.4.1.2. Теплові мережі та розподіл 

� Недостатнє прискорення темпів реконструкції мереж.  Хоча підвищення тарифів 
на теплову енергію обумовлює вищу дохідність приватних інвестицій у теплові 
мережі, інвестиційна активність стримується відсутністю регуляторних реформ, які 
забезпечили б інвесторам більшу впевненість. 

5.4.1.3. Кінцеве споживання тепла і будівлі 

� Припинення субсидування цін на електроенергію.  Поступово припиняється 
субсидування тих категорій користувачів (наприклад, населення), які наразі 
сплачують низькі тарифи на електроенергію. 

� Слабка поширеність ОСББ, зберігаються інституційні бар’єри. Зберігаються 
інституційні бар’єри для утворення ОСББ, а також правові обмеження доступу 
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ОСББ до фінансування. Відповідно, трансакційні витрати та вартість фінансування 
для інвесторів є високими. 

� Дотримання будівельних норм і правил. Стандарти енергоефективності будівель 
виконуються, у тому числі мінімальні вимоги до теплової ізоляції нових будинків. 

� Зміни у системі виставлення рахунків. Для населення та комерційних споживачів 
у будинках, підключених до централізованих систем теплопостачання, стає більш 
поширеним виставлення рахунків на основі фактичного споживання, що є 
результатом в цілому підвищення рівня лібералізації та збільшення стимулів для 
компаній централізованого постачання завдяки можливості встановлювати тарифи 
з урахуванням фактичних витрат. 

� Припинення субсидування тарифів на теплову енергію для кінцевих 
користувачів. Припиняється субсидування тарифів для певних категорій 
споживачів послуг централізованого теплопостачання (наприклад, населення). 

� Припинення субсидування тарифів на природний газ для населення. 
Припиняються субсидії на споживання природного газу населенням. 

5.4.2. Детальні результати для генерації тепла 

Структура потужностей генерації тепла та обсяги виробництва у сценарії «Запланована 
політика» показані на Діаграмі Діаграма  5.5 нижче. 

Діаграма  5.5 
Прогноз потужності та обсягу генерації тепла, сценарій «Запланована 

політика» 

 Потужність Обсяг генерації 

 

Структура потужності генерації тепла у сценарії «Запланована політика» є дуже 
схожою з відповідною структурою у сценарії «Статус-кво». Майже всі нові додаткові 
потужності представляють собою вугільні котельні. Основна різниця між сценаріями 
полягає в обсязі додаткової потужності. Сценарій «Запланована політика» передбачає 
чисте додання 23 ГВт потужності, сценарій «Статус-кво» - 30 ГВт. Це є відображенням 
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меншого попиту на теплову енергію через зменшення втрат при розподілі та 
зменшення попиту з боку кінцевих користувачів як реакції на вищі тарифи і відповідну 
більш активну реалізацію заходів з енергоефективності. Обсяг генерації теплової 
енергії у 2030 р. складає 355 ТВтг або на 12 відсотків нижче, ніж у сценарії «Статус-
кво». 

Як і у сценарії «Статус-кво», передбачається значне перенесення акценту на вугілля, 
що стає домінуючим видом палива до 2030 р. Відповідним чином, викидомісткість 
сектору збільшується на 17 відсотків до 0,35 т СО2e/МВтг у 2030 р. Це трохи більше, 
ніж у сценарії «Статус-кво», і значно більше, ніж статичний базовий рівень. Вища 
викидомісткість порівняно зі сценарієм «Статус-кво» пояснюється припиненням 
субсидування тарифів на газ для генеруючих компаній, яке робить вугілля більш 
привабливим видом палива (хоча ціни на вугілля також збільшуються внаслідок 
припинення субсидування вугільних підприємств). Як можна побачити на Діаграма  5.6 
нижче, у період між 2010 р. та 2030 р. обсяг викидів зростає на 230 відсотків до 124 
млн. т CO2-екв (на 8 відсотків менше, ніж у сценарії «Статус-кво»). 

Діаграма  5.6 
Викиди у генерації тепла, сценарій «Запланована політика» 

 

5.4.3. Крива витрат для сектору теплопостачання та будівель 

На Діаграма  5.7 показані результати моделювання ГВС на 2030 р. для сектору 
теплопостачання та будівель. 
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Діаграма  5.7 
Крива ГВС для сектору теплопостачання та будівель, сценарій 

«Запланована політика», 2030 р. 
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Загальний обсяг викидів до 2030 р. становить 74 млн. т CO2-екв.  З цього обсягу лише 
приблизно 15 відсотків (11 млн. т CO2) забезпечуються інвестиційними можливостями, 
що є фінансово доцільними без додаткової політичної або регуляторної підтримки. Ще 
понад 7 млн. т CO2 скорочення забезпечується завдяки регуляторним вимогам. 

Хоча у цьому сценарії на генерацію тепла також припадає більшість потенціалу 
скорочення – трохи більше половини обсягу скорочення, показаного на кривій вартості 
– потенціал скорочення у секторах «нижче за течією» є значно більшим, ніж у сценарії 
«Статус-кво» (36 млн. т CO2-екв порівняно з лише 14 млн. т CO2-екв). 

Нижче ми описуємо відповідні зміни більш детально. 

5.4.3.1. Генерація тепла 

Як і у сценарії «Статус-кво», основним фінансово привабливим варіантом для 
інвестицій є скорочення викидів шляхом введення в експлуатацію додаткових 
потужностей ТЕЦ. В абсолютному вираженні сукупний потенціал скорочення є 
нижчим, ніж у сценарії «Статус-кво». Для цього є дві причини: 

� Як зазначалося вище, загальний обсяг генерації тепла є нижчим у сценарії 
«Запланована політика» внаслідок зменшення попиту «нижче за течією», що також 
призводить до зменшення абсолютного обсягу скорочення. 

� Припинення субсидій на газ для виробників теплової енергії робить менш 
привабливим цей варіант скорочення, що забезпечує основний потенціал у сценарії 
«Статус-кво» (вартість збільшується на €66 на тонну CO2). 

Разом із цим, покращення інвестиційних умов та підвищення цін на викопне паливо 
призводять до збільшення потенціалу скорочення шляхом використання котлоагрегатів 
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на біомасі з нижчими витратами. Утім, загальний потенціал цього сегменту 
залишається незначним - 2.5 млн. т CO2 (7 ТВтгт), а вартість скорочення – відносно 
високою - €70/т СО2  

5.4.3.2. Розподільні мережі 

Вищі тарифи на теплову енергію – через припинення дотацій, підвищення цін на 
паливну сировину та більший акцент на відшкодування витрат у регулюванні – разом з 
кращими інвестиційними умовами забезпечують більший потенціал скорочення у 
теплорозподільних мережах. У мережах з високим рівнем втрат покращення ізоляції та 
технологій контролю може забезпечити достатню економію енергії для скорочення 
викидів на 5 млн. т CO2 без жодних вуглецевих цін, і ще на 4 млн. т CO2 за 
поміркованою середньою вартістю €9/т СО2. У менш зношених мережах обсяг 
енергозбереження буде меншим, і ще 9 млн. т CO2 є можливими за вищою ціною €43/т 
СО2e. Хоча вартість таких заходів у деяких мережах залишається відносно високою, 
ситуація суттєво відрізняється від сценарію «Статус-кво», в якому відповідний 
потенціал є дуже малим, а вартість – набагато вищою (більше €100/т СО2). 

Незважаючи на набагато більший обсяг скорочення, на кривій ГВС представлений не 
весь технічний потенціал. Деякий потенціал існує за цінами вище рівня €200/т СО2, 
який був обраний в якості рівня відсічки. 

5.4.3.3. Будівлі 

Дотримання будівельних норм і правил дозволить скоротити викиди на 7 млн. т CO2 
завдяки заходам з встановлення теплової ізоляції та іншим вдосконаленням як у 
будинках з індивідуальним теплопостачанням, так і у будинках, підключених до 
централізованого теплопостачання.72 Інші заходи на рівні кінцевих споживачів, як 
правило, з’являються на кривій вартості лише з високими цінами і поширюються не 
дуже високими темпами. Наприклад, скорочення викидів шляхом встановлення 
ізоляції з’являється на кривій лише на ціновому рівні приблизно €125/т СО2, і обсяг 
скорочення є незначним порівняно з технічним потенціалом. Це пояснюється високою 
вартістю багатьох заходів модернізації (у приведенні до обсягів економії на 
комунальних витратах), а також наявністю основних бар’єрів, що розглядалися у 
сценарії «Статус-кво»: 

� Незначне поширення приладів обліку на рівні окремих квартир у системах 
централізованого теплопостачання (лічильники на рівні окремих будинків 
використовуються частіше). 

� Збереження інституційних та правових бар’єрів, що стримують формування ОСББ 
та їх доступ до фінансування. 

                                                

72  Відповідне зменшення викидів показане на кривій вартості з нульовою вартістю, що є відображенням того 
факту, що кінцеві споживачі мають самі реалізовувати відповідні заходи, а отже фінансова оцінка не є 
можливою. Але ці заходи мають «позитивну вартість» у тому значенні, що в нашій моделі вони не будуть 
реалізовані за відсутності сприятливого регулювання. 
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Ці бар’єри є менш значними у комерційних будівлях, де питання створення ОСББ не 
постає (або постає в меншому обсязі), і приведення оплати до фактичного обсягу 
споживання є менш складною задачею. У таких будинках, відповідно, скорочення 
викидів коштує дешевше і включає у себе 2,5 млн. т CO2 завдяки покращенню ізоляції 
та контролю за вуглецевою ціною €31/т СО2. Тим не менше, багато заходів з 
модернізації для підвищення енергоефективності і в цьому секторі є надто дорогими і 
тому не показані на кривій вартості. 
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6. Сценарій «Додаткова політика» 

У сценарії «Запланована політика» багато заходів залишається за межами діапазону 
привабливих інвестиційних можливостей. Сценарій «Додаткова політика» 
призначений показати, яким чином ситуація може змінитися з прийняттям більш 
амбітної політики, що в цілому відображає той обсяг втручання, який вже існує або  
запланований в ЄС. Нижче ми розглядаємо, яким чином це може відкрити потенціал 
для інвестицій у значне додаткове скорочення викидів. 

6.1. Додаткова політика: повна крива витрат 

Повна крива ГВС для економіки в цілому за сценарієм «Додаткова політика» показана 
нижче. Перша цифра показує результат для сценарію «Додаткова політика» з 
вуглецевими цінами; друга цифра – результат з капітальними трансфертами. 

Діаграма  6.1 
Повна крива ГВС, сценарій «Додаткова політика – вуглецеві ціни», 2030 р. 
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Примітка: Будівлі розподіляються на Ж (Житлові) або НЖ (НеЖитлові). 
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Діаграма  6.2 
Повна крива ГВС, сценарій «Додаткова політика – капітальні трансферти», 

2030 р. 
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Наш аналіз показує, що прийняття комплексної кліматичної політики може значно 
зменшити обсяг викидів – більше, ніж у сценаріях «Статус-кво» та «Запланована 
політика». У 2030 р. рентабельні інвестиційні можливості можуть забезпечити 
скорочення викидів понад 217 млн. т CO2 порівняно зі «статичним» базовим рівнем. 
Визначені додаткові заходи забезпечать у 2030 р. сукупний обсяг скорочення, 
показаний на кривій, на рівні 354 млн. т CO2 або 47 відсотків від статичного базового 
рівня викидів. Середня вартість прибуткових заходів скорочення становить -€122/т СО2. 
Середня вартість скорочення викидів на тонну СО2 по всій кривій ГВС до рівня €200/т 
СО2 складає -€59. 

У Таблиці 6.1 наведені основні загальні економічні показники для сценарію 
«Додаткова політика». У цьому сценарії обсяг додаткових комерційно доцільних 
інвестицій у реалізацію низьковуглецевих заходів становить €3,7 млрд. на рік у період 
2010-2030 р. або майже 11 відсотків від сукупного оцінюваного валового накопичення 
капіталу протягом відповідного періоду. Економія операційних витрат сягне у 2030 р. 
€30 млрд./рік або 17 відсотків від сукупного оцінюваного обсягу споживання. 

Вуглецевий дохід (що визначається як добуток обсягу скорочення викидів, що підпадає 
під дію вуглецевих схем, та ціни вуглецевих квот або одиниць) відповідає 5 відсоткам 
сукупного оцінюваного обсягу бюджетних надходжень (це співвідношення дається 
лише для порівняння; відповідний дохід можуть отримувати інші сторони, у тому 
числі фірми, залежно від діючої політики). Для програми капітальних трансфертів 
знадобиться в середньому €1,8 млрд. на рік або в середньому 6 відсотків сукупного 
оцінюваного обсягу бюджетних видатків протягом періоду до 2030 р. Нарешті, обсяг 
цінової підтримки відновлюваної енергетики складе €1,9 млрд. рік або знов-таки 
близько 7 відсотків оцінюваного обсягу бюджетних видатків. 
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Таблиця  6.1 
Основні економічні показники – сценарій «Додаткова політика» 

Економічний 
показник 

Абсолютне 
значення  
(млрд. € / 

рік) 

Частка 

Додаткові 
інвестиції 

€3,7 млрд. 11% валового основного капіталу (середнє 
значення за період з 2010 р. по 2030 р.) 

Економія 
операційних 
витрат 

€30 млрд. 17% від оцінюваного споживання у 2030 р. 

Підтримка 
відновлюваної 
енергетики 

€1,9 млрд. 7% бюджетних витрат (середнє значення за період 
з 2010 р. по 2030 р.) 

Капітальні 
трансферти 

€1,8 млрд. 6% бюджетних витрат (середнє значення за період 
з 2010 р. по 2030 р.) 

Вуглецевий дохід €1,5 млрд. 5% бюджетних доходів (середнє значення за 
період з 2010 р. по 2030 р.) 

Примітка: Відсотки від загальної вартості акцій у період 2010-2030 р. на основі збереження 
існуючих часток капіталу, споживання, доходів та витрат у ВВП. Економія 
операційних витрат не включає у себе недопущені вуглецеві податки та субсидії. 

6.2. Загальні припущення сценарію 

У «низьковуглецевому» сценарії ми розглядаємо низку розширень запланованої 
політики, що уможливлюють цілий спектр додаткових заходів зі скорочення. 

6.2.1. Вуглецеві ціни 

У цьому сценарії робиться припущення, що у декількох секторах можуть 
використовуватися вуглецеві ціни.  Припускається, що Україна входить до схеми, 
подібної до Схеми торгівлі викидами ЄС (СТВ ЄС). У схему включаються ті галузі, що 
наразі включені до СТВ ЄС, зокрема більша частина важкої промисловості та 
електроенергетики. Припускається, що вуглецева ціна становить €40/т СО2. 

Для галузей, що не включені до схеми типу СТВ ЄС, ми моделюємо потенціал 
розширеної торгівлі викидами на основі одиниць. До таких галузей відносяться: 
відходи, вугільна промисловість, передача і розподілу газу, а також сільське 
господарство. Припускається, що для всіх цих галузей вуглецева ціна становить €20/т 
СО2, що відповідає результатам нашого аналізу цін на одиниці зменшення первинних 
викидів за умови збереження у майбутньому сьогоднішніх механізмів спільного 
впровадження і чистого розвитку. 

Використання схеми торгівлі викидами в якості інструменту для стимулювання 
скорочення викидів несе низку перевага. У таких схемах не робиться різниці між 
різними видами заходів зі скорочення викидів, якщо вони всі враховуються для 
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визначення зобов’язань або одиниць – відповідна вуглецева ціна має однаковий 
(граничний) вплив на всі ці заходи. Крім цього, схема торгівлі викидами може бути 
розширена на інші сектори. Утім, ефективність таких схем може зменшувати так звані 
«вуглецеві» витоки – це коли галузі в рамках схеми мають конкурентів у регіонах, де 
такі схеми не діють. У таких випадках торгівля викидами негативно впливає на 
конкурентоспроможність відповідних галузей. 

6.2.2. Капітальні трансферти 

Як вже зазначалося, ми також моделюємо реалізацію схем капітальних трансфертів для 
зменшення капітальних витрат на впровадження технологій з меншими обсягами 
викидів. 

Цей підхід моделюється в усіх без винятку секторах, при цьому обсяг трансфертів 
відповідає 20 відсоткам додаткових капітальних витрат на технології, що зменшують 
обсяг викидів.73 Це впливає передусім на реалізацію заходів енергоефективності, тому 
що у процесах поточної заміни технологічних процесів або при реалізації інших 
заходів капітальні витрати є набагато менш значним аспектом витрат на скорочення 
викидів. 

Змодельований тут сценарій допомагає проілюструвати принцип використання 
капітальних трансфертів, але не відображає труднощі практичної реалізації, що часто 
виникають у таких програмах.  Хоча існує багато міжнародних прикладів капітальних 
трансфертів або субсидій (що часто надаються у формі податкових знижок чи пільг), 
жоден з них не передбачає такого комплексного і масштабного втручання, як 
капітальні трансферти у цій моделі.  Це пояснюється тим, що у масштабних програмах 
часто виникають труднощі на етапі реалізації, зокрема при визначенні прийнятних 
технологій та обсягів трансфертів для різних технологій, виділення достатнього обсягу 
коштів для здійснення дуже суттєвих за розміром капітальних трансфертів; а також 
забезпечення ефективного використання обладнання, для якого використовуються 
кошти отриманих трансфертів (передусім в електроенергетичному секторі). 

6.3. Електроенергетичний сектор 

6.3.1. Припущення сценарію для сектору 

Нижче стисло описуються розбіжності між припущеннями сценаріїв «Статус-кво» та 
«Додаткова політика»: 

� Вищі ціни на вугілля власного видобутку. Поточні субсидії для вугільних 
підприємств поступово зменшуються, що призводить до збільшення цін на вугілля. 
Різниця між цінами на вугілля власного видобутку та імпортне вугілля поступово 
зменшується, але зберігається і після проведення реформ. 

� Поточні пільгові тарифи для відновлюваної енергетики зберігаються та є 
легкодоступними. У цьому сценарії відображений поточний рівень «зелених» 

                                                

73  У будівельному секторі розмір трансфертів становить 40 відсотків у сценарії «Додаткова політика з 
вуглецевими цінами» та 60 відсотків у сценарії «Додаткова політика з капітальними трансфертами». 
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тарифів в Україні, за винятком вищих тарифів для біомаси. Доступність тарифів 
для виробників енергії з використанням фотовольтаїки та біомаси відповідає 
повному технічному потенціалу цих джерел. «Зелені» тарифи зменшуються з часом 
лише для фотовольтаїки (більш агресивно), але не для інших відновлюваних 
технологій. Рівні «зелених» тарифів приведені нижче. 

Таблиця  6.2 
Рівні «зелених» тарифів, припущення моделі, додаткова політика 

Технологія Пільговий тариф, €/МВтг, 2010 р. 

Біомаса 187 

Гідрогенерація 81 

Фотовольтаїка 464 

Вітрогенерація 119 

Примітка: Тарифи у таблиці не будуть зменшуватися, за винятком тарифу на сонячну 
теплову енергію, який до 2030 р. лінійно зменшиться до рівня 50 відсотків від тарифу 2010 р. 

� Масштабні реформи у регулюванні тарифів на передачу.  Реалізуються 
комплексні реформи регулювання діяльності мереж передачі, в результаті яких 
збільшуються стимули для інвесторів. 

� Масштабні реформи у регулювання тарифів на розподіл.  Реалізуються 
комплексні реформи регулювання діяльності розподільних мереж, в результаті яких 
збільшуються стимули для інвесторів. 

� Припинення субсидування роздрібних цін на електроенергію.  Припиняється 
субсидування споживачів, які наразі користуються низькими тарифами на 
електроенергію (наприклад, домогосподарств). 

� Реформування ринку генерації.  У сценарії робиться припущення щодо реалізації 
вигод, передбачених у поточних планах реформування ринку генерації. Ці плани 
включають у себе перехід до двосторонньої торгівлі електроенергією, внесення 
змін у правила функціонування ринку (наприклад, генеруючі компанії відпускають 
електроенергію за додатковою, а не середньою ціною), а також зменшення 
втручання держави у графік енергогенерації. Це призводить до покращення 
інвестиційного клімату для генеруючих компаній, що, у свою чергу, має наслідком 
нижчі ефективні ставки дисконтування при прийнятті інвестиційних рішень 

� Більший потенціал атомної енергетики.  Потенціал атомної енергетики є вдвічі 
більшим, ніж у сценарії «Запланована політика».74  

� Збереження частки ТЕЦ.  Частка ТЕЦ у загальній структурі потужності може 
зрости лише дуже незначно порівняно з поточною – приблизно до 7,7 ГВтт. Це 
відображає пріоритетність (у плануванні) відновлюваних чисто електричних 
установок над розширенням ТЕЦ, що забезпечує максимальну інтенсивність 
використання відновлюваних джерел в електроенергетиці. 

                                                

74  Це не включає у себе завершення частково побудованих АЕС. 
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Визначені вище політичні заходи разом зменшують ефективні бар’єрні ставки, які 
інвестори враховують при прийнятті рішень щодо інвестування коштів у нові 
генеруючі потужності. Ми припускаємо, що ставка дисконтування для інвесторів у 
викопну генерацію зменшиться до 12 відсотків. У секторі відновлюваної генерації 
ставка дисконтування поступово знизиться до 15 відсотків у 2015 р. 

6.3.2. Детальні результати для сектору електроенергетики 

Сценарій «Додаткова політика» передбачає значні зміни в електроенергетиці 
порівняно з домінуванням вугілля у сценаріях «Статус-кво» та «Запланована політика». 
Частка атомної енергетики збільшується до 39 відсотків або 104 ТВтг у 2030 р. Це 
забезпечує додання 1,5 ГВт нових потужностей, а також завершення 2 ГВт частково 
побудованих потужностей, що також передбачається у сценарії «Запланована 
політика». 

Внесок відновлюваних потужностей також стає більш значним. Порівняно зі сценарієм 
«Запланована політика» у 2030 р. з’являється додатково 6,5 ГВт сонячної потужності, 
4,2 ГВт вітряної потужності, а також 0,3 ГВт завдяки використанню біомаси та 
гідрогенерації. Разом ці відновлювані джерела утворюють 23 відсотки у загальній 
структурі генерації. Частка вугільних та газових потужностей зменшується до 38 
відсотків (порівняно з 60 відсотками у сценарії «Статус-кво»). Відповідно, обсяг 
збільшення викидів у період з 2010 р. по 2030 р., показаний на Діаграма  6.4, є більш 
поміркованим (16 млн. т CO2 порівняно з 71 млн. т CO2 у сценарії «Статус-кво»), а 
викидомісткість галузі зменшується до 0,31 т СО2/МВтг. 

Діаграма  6.3 
Прогноз потужності та обсягу генерації, сценарій «Додаткова політика» 

 Потужність Обсяг генерації 
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Діаграма  6.4 
Обсяг викидів в електроенергетиці, сценарій «Додаткова політика» 

 

6.3.3. Криві вартості для електроенергетичного сектору 

Крива витрат для зменшення викидів в електроенергетиці показана нижче. 

Діаграма  6.5 
Крива ГВС для електроенергетики, сценарій «Додаткова політика», 2030 р. 
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Зменшення викидів у сценарії «Додаткова політика» в основному забезпечується 
використанням потужностей атомної та відновлюваної енергетики. Високі пільгові 
тарифи у поєднанні з безпечним інвестиційним середовищем та ціною CO2 роблять 
сонячну енергетику дуже привабливою. Політичне середовище також сприяє: добудові 
існуючих і будівництву нових атомних потужностей, а також будівництву ВЕС на 
ділянках високої, середньої та низької якості. «Нижче за течією» також створюються 
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сприятливі умови для інвестицій у зменшення втрат у мережі. Разом ці фактори 
створюють прибуткові інвестиційні можливості у зменшення викидів на більш ніж 50 
млн. т CO2.

75 

Основні складові цього потенціалу розрізняються за технологіями. Для атомної 
енергетики основними аспектами є неявне субсидування у вигляді регуляторної 
підтримки (зменшення деяких ризиків та витрат на очищення), наявність політичного 
середовища, що забезпечує низьку вартість фінансування та достатню дохідність для 
розширення потужностей, а також наявність ціни для вуглецевих викидів від установок 
на викопному паливі. Ці фактори є важливими також і для відновлюваної енергетики 
(неявне субсидування приєднання до мережі та вартість непостійного навантаження), 
при цьому «зелені» тарифи є значним додатковим фактором. 

Значний додатковий обсяг зменшення викидів 47 млн. т CO2 є доступним з чистою 
позитивною вартістю. Основним джерелом цього зменшення є більш масштабна 
програма інвестицій в атомну енергетику.76 За ціною €23/т СО2 можна додати ще 5,7 
ГВт атомної потужності, що забезпечить зменшення викидів на 37 млн. т CO2. Більш 
дорогим джерелом зменшення викидів є інвестиції у великі ГЕС – за ціною €68/т СО2 
можна додати 2 ГВт потужності, що забезпечить зменшення викидів на 4 млн. т CO2. 

6.4. Теплопостачання і будівлі 

6.4.1. Припущення сценарію 

Сценарій «Додаткова політика» передбачає наступне посилення стимулів для 
інвестицій у заходи зі зменшення викидів у теплопостачанні та будівельному секторів 
порівняно зі сценарієм «Запланована політика»: 

6.4.1.1. Генерація тепла 

Умови для сектору генерації тепла є такими ж самими, що й у сценарії «Запланована 
політика», але додаються вищезазначені вуглецеві ціни та субсидії на капітальні 
витрати. 

6.4.1.2. Теплові мережі 

Реалізується комплексна реформа регулювання розподільних мереж, що створює 
значні стимули для інвестицій в їх вдосконалення. Багато інвестицій у підвищення 
ефективності також забезпечують покращення якості послуг та продовження терміну 
експлуатації мережі, а отже є доцільними навіть без урахування зменшення викидів. 
Тим не менше, додаткова підтримка у формі вищої собівартості генерації тепла через 
наявність вуглецевої ціни (або нижчої вартості інвестицій через наявність капітальних 

                                                

75  Фактичний обсяг зменшення викидів порівняно зі сценарієм «Статус-кво» є ще вищим, оскільки у сценарії 
«Статус-кво» зростає викидомісткість, а представлений тут фінансово привабливий потенціал зменшення 
розраховується на основі поточної усередненої структури генерації. 

76  Пояснення, чому одна й та сама технологія зустрічається декілька разів у різних частинах кривої вартості, див. 
у Вставка  4.2 вище. 
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трансфертів) створює додаткові стимули для інвестицій у модернізацію з метою 
зменшення викидів. 

6.4.1.3. Кінцеве споживання тепла 

У сценарії «Додаткова політика» вживаються всі заходи, необхідні для виведення 
тарифів на тепло для кінцевих споживачів на рівень реальної соціальної вартості. На 
додаток до припинення субсидій, які вже існують у сценарії «Запланована політика», 
це передбачає встановлення приладів обліку та виставлення рахунків на основі 
фактичного споживання для всіх кінцевих споживачів, які користуються послугами 
централізованого теплопостачання. 

Паралельно з цим проводяться інституційні та правові реформі для підтримки ОСББ, в 
результаті яких ОСББ стають основним інструментом інвестицій у багатоквартирні 
будинки. Хоча деякі координаційні бар’єри залишаться та уповільнюватимуть 
інвестиційні процеси, досвід інших країн вказує на те, що ефективні об’єднання 
домовласників можуть значно покращувати перспективи інвестування у будинки (як у 
заходи енергоефективності, так і в інші аспекти вдосконалення, технічного 
обслуговування та ремонту будинків). 

Реформи, спрямовані на покращення перспектив прийняття рішень щодо підвищення 
ефективності в існуючих будинках, доповнюються повноцінним виконанням 
будівельним норм і правил, які стосуються енергетичних характеристик нових 
будівель, у тому числі мінімальних теплових стандартів для будинків з індивідуальним 
теплопостачанням (зокрема, вимоги щодо того, що всі нові газові бойлери повинні 
бути енергоефективними конденсаційними бойлерами). 

Останнім компонентом цього комплексу політичних заходів є масштабна програма 
підтримки, спрямована на зменшення вартості заходів енергоефективності для 
кінцевих користувачів. Така підтримка може бути реалізована у формі значних 
капітальних субсидій в обсязі 40 відсотків77 від додаткової вартості більш ефективних 
технологій. Це супроводжується програмою кредитування груп проектів та 
забезпеченням доступу до фінансування у цьому наразі фінансово недорозвиненому 
секторі, що має забезпечити (разом із вищезгаданими реформами) зменшення ставки 
дисконтування до 12 відсотків. 

Хоча аналіз соціальних наслідків сценарію «Додаткова політика» виходить за межі 
даного проекту, акцент на масштабній підтримці заходів з підвищення 
енергоефективності будівель відображає потенціал цих заходів у пом’якшенні впливу 
кліматичної політики та регуляторних реформ на рахунки кінцевих споживачів. 
Подібні питання, зокрема питання «паливної бідності», є важливими в інших країнах і 
скоріше за все набуватимуть більшого значення під час відповідних перехідних 
процесів і в Україні. Підвищення енергоефективності є одним з можливих способів 
частково компенсувати такі фінансові наслідки для домогосподарств та компаній. 

                                                

77  Розмір капітальних трансфертів становить 40 відсотків у сценарії «Додаткова політика з вуглецевими цінами». 
У сценарії «Додаткова політика з капітальними трансфертами» цей розмір збільшується до 60 відсотків для 
будівель. 
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6.4.2. Детальні результати для сектору генерації тепла 

Попит на тепло, а отже потужність та обсяг генерації значно зменшуються порівняно зі 
сценарієм «Статус-кво» (на 165 ТВтг або 41 відсоток). Незважаючи на присутність 
вуглецевої ціни та інших факторів, вугілля залишається найбільш привабливим видом 
палива, оскільки зменшення потужності та обсягу виробництва в основному 
забезпечується недопущеною газовою генерацією. Котли на біомасі не є прибутковими 
без додаткової політичної підтримки. 

Діаграма  6.6 
Прогноз потужності та обсягу генерації тепла, сценарій «Додаткова 

політика» 

 Потужність Обсяг генерації 

 

Подальше використання вугілля означає, що обсяг викидів зростатиме по відношенню 
до рівня 2010 р. Проте він є приблизно на 40 відсотків нижчим, ніж у сценарії «Статус-
кво». 
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Діаграма  6.7 
Викиди у тепловому секторі, сценарій «Додаткова політика» 

 

6.4.3. Крива витрат для теплопостачання та будівельного сектору 

Нижче показана крива витрат для теплопостачання та будівельного сектору у сценарії 
«Додаткова політика». 

Діаграма  6.8 
Крива ГВС для теплопостачання та будівельного сектору, сценарій 

«Додаткова політика», 2030 р. 
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На кривій вартості показані фінансово привабливі можливості для зменшення викидів 
на 51 млн. т CO2, що в основному пов’язані з модернізацією мереж централізованого 



Скорочення викидів парникових газів в Україні Сценарій «Додаткова політика»

 
 

NERA Economic Consulting 105
 

теплопостачання та заходами енергоефективності у будівлях. Додаткове зменшення 
викидів на 57 млн. т CO2 забезпечують заходи, які мають чисту позитивну вартість у 
політичному та регуляторному середовищі сценарію «Додаткова політика». Значними 
заходами для зменшення викидомісткості теплового сектору є переведення великих 
котельних на газ та біомасу, а також підвищення ефективності та перехід на інші види 
палива у будинках з індивідуальним теплопостачанням. Нарешті, можна значно 
зменшити споживання тепла шляхом покращення засобів управління опаленням, 
теплової ізоляції стін, дахів та підлог. 

6.4.3.1. Генерація тепла 

У генерації тепла в системах централізованого теплопостачання одним із значних 
заходів зменшення викидів є переведення великих котельних на газ та біомасу. При 
ціні €34/т СО2 котли на біомасі можуть забезпечувати 22 ТВтг тепла, а при ціні €42/т 
СО2 газові котли (як модернізовані, так і нові) можуть забезпечити додатково 95 ТВтг 
тепла. Разом ці заходи можуть забезпечити зменшення викидів на 25 млн. т CO2 (7 млн. 
т CO2 завдяки біомасі, ще 18 млн. т CO2 завдяки газу). При такому рівні витрат вугілля 
повністю випадає зі структури генерації (за винятком ТЕЦ). Можливим політичним 
заходом для зменшення викидів, що не розглядається у сценарії «Додаткова політика», 
але може бути реалізований, є обмеження використання вугільних котельних. Рішення 
про реалізацію такої політики може бути прийняте на основі міркувань щодо 
небезпеки для здоров’я людей вугільних котельних, розташованих поблизу житлової 
забудови. 

6.4.3.2. Мережі 

Середовище у сценарії «Додаткова політика» також є сприятливим для інвестицій у 
модернізацію мереж централізованого теплопостачання з метою зменшення втрат. 
Заходи з покращення ізоляції, теплообмінників та приладів контролю є доступними і 
доцільними у значній частині теплових мереж та забезпечують скорочення викидів на 
16 млн. т CO2. 

6.4.3.3. Будинки 

Загальний обсяг можливого скорочення викидів шляхом реалізації заходів у будинках 
складає 24 млн. т CO2. Ці заходи починаються від точки приєднання будинків до 
централізованих мереж теплопостачання. Значний обсяг зменшення можуть 
забезпечити заходи з модернізації теплопунктів, встановлення приладів обліку як 
передумова виставлення рахунків за фактичне споживання та моніторингу мереж, а 
також покращене управління споживанням на рівні кінцевих споживачів. Крім цього, 
існує значний потенціал для покращення теплових характеристик будинків. Субсидії та 
нижчі ставки дисконтування забезпечують привабливість елементарних заходів з 
термоізоляції (таких, як ізоляція стін або просте запобігання протягам) у багатьох 
будинках, при цьому більш масштабні заходи (такі, як ізоляція підлог і дахів) також є 
фінансово доцільними у будинках з найгіршими показниками. 
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6.5. Промисловість 

6.5.1. Припущення сценарію для сектору 

Сценарій «Додаткова політика» включає у себе наступні припущення: 

6.5.1.1. Бенчмаркинг енергоефективності 

У декількох країнах для сприяння заходам енергоефективності у промисловості 
приймаються програми бенчмаркингу або орієнтовних показників. Компанії звітують 
про результати порівняння своїх показників з цими орієнтовними показниками, а 
також виконання графіків досягнення узгоджених цільових показників у сфері 
енергоефективності. Такі програми часто супроводжуються послугами субсидованих 
або безкоштовних енергетичних аудитів та іншими заходами підтримки.78 

Призначення таких програм – сприяти поширенню інформації про найкращу практику 
та привернення уваги керівництва до енергоефективності. Це, у свою чергу, сприяє 
зменшенню трансакційних витрат та більш інтенсивній реалізації заходів, які стають 
фінансово привабливими. У деяких випадках ці програми поєднуються з податковими 
пільгами або системами вуглецевих цін, що залежать від виконання певних стандартів 
(приклад – Угоди про зміну клімату у Великобританії). 

У результаті реалізації політики, спрямованої на підвищення енергоефективності, у 
тому числі бенчмаркингу, зменшуються бар’єрні ставки для інвесторів. У цьому 
сценарії ми припускаємо зниження ставки дисконтування до 15 відсотків. 

6.5.1.2. Вуглецеві ціни 

Як вже зазначалося вище, ми також моделюємо сценарій, в якому для промисловості 
діють вуглецеві ціни. Це передбачає включення української промисловості до системи, 
подібної до Схеми торгівлі викидами ЄС (EU ETS), що охоплює більшу частину важкої 
промисловості. Припускається, що у цій системі діє вуглецева ціна €40 / т СО2. 

6.5.1.3. Капітальні трансферти 

Ми також моделюємо програму капітальних трансфертів відповідно до принципів, 
визначених у Розділі  6.2.2. 

6.5.1.4. Інші сприятливі політичні заходи 

На додаток до прямого втручання у промислові сектори, ми моделюємо політичні 
заходи, спрямовані на подолання перешкод для використання відходів для 
різноманітних заходів зменшення викидів. За умови достатньої підтримки 
використання замінників клінкеру, а також відходів в якості пального, може бути 
використаний значний додатковий потенціал зменшення витрат, особливо у цементній 
галузі. 

                                                

78  Яскравими прикладами є Угоди про зміни клімату в Великобританії та бенчмаркингова програма у 
промисловості Данії. 
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6.5.2. Повна крива витрат для промисловості 

Крива витрат для промисловості у сценарії «Додаткова політика» показана нижче. 

Діаграма  6.9 
Крива ГВС для промисловості, сценарій «Додаткова політика», 2030 р. 
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Економічно доцільний потенціал зменшення викидів у у 2030 р. збільшується з 51 млн. 
т CO2 у сценарії «Статус-кво» до 72 млн. т CO2 у сценарії «Додаткова політика». Ця 
різниця включає у себе значні впливи у багатьох секторах та категоріях з багатьма 
можливостями для інвестицій з різною фінансовою привабливістю. 

Значні можливості для скорочення викидів існують в усіх основних галузях 
промисловості: 

� Металургія залишається найбільшим джерелом зменшення викидів. Ми визначили 
загальний потенціал зменшення майже 52 млн. т CO2. Увесь цей обсяг є економічно 
доцільним у цьому сценарії. Більшість цього скорочення забезпечується завдяки 
будівництву нових більш ефективних потужностей, але реконструкція існуючих 
потужностей також є доцільною. 

� У цементній галузі ми визначили потенціал зменшення понад 7 млн. т CO2, з яких 
5 млн. т CO2 є економічно доцільними у цьому сценарії. 

� Сукупний потенціал ефективності у сфері споживання електроенергії складає 
трохи менше 4 млн. т CO2. Майже весь цей обсяг є фінансово привабливим в 
завдяки високим цінам на електроенергію та нижчим ставкам дисконтування у 
сценарії «Додаткова політика». 

� Ми також визначили прибуткові можливості для зменшення викидів на 12 млн. т 
CO2 в інших галузях промисловості, у тому числі виробництві вапна, аміаку, НПЗ 
та керамічній галузі. 
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Ще одним шляхом зменшення викидів у промисловості є перехід з вугілля на 
природний газ. Цей варіант є особливо важливим в Україні, де в багатьох галузях вже 
використовується газ, але скоріше за все найближчими роками відбудеться перехід на 
вугілля. Проте вартість газу є відносно високою, тому перехід на нього не є фінансово 
доцільним у жодному з розглянутих секторів. 

Нарешті, у цьому сценарії ми не враховуємо технології ВЗВ. Утім, наші розрахунки 
показують, що навіть при технічній можливості реалізації цих технологій вони навряд 
чи будуть фінансово привабливими без додаткової підтримки. 

6.6. Інші галузі зі значними обсягами викидів 

Крива ГВС для інших ключових галузей зі значними обсягами викидів показана нижче. 

Діаграма  6.10 
Крива ГВС для інших секторів, сценарій «Додаткова політика», 2030 р. 
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6.6.1. Транспорт 

У транспортному секторі потенціал зменшення викидів майже не зазнає змін у сценарії 
«Додаткова політика» порівняно зі сценарієм «Статус-кво», оскільки на цей сектор не 
впливає найбільш значний політичний захід – запровадження вуглецевих цін. Ми 
визначили загальний потенціал зменшення 19 млн. т CO2, з яких 16 млн. т CO2 є 
комерційно привабливими для інвесторів. 

6.6.2. Відходи 

У цьому сценарії ми припускаємо міцну регуляторну підтримку впровадження 
сучасних методів управління відходами. Це впливає на електрогенерацію 
(використання звалищного газу), сам сектор відходів та деякі сектори промисловості (у 
першу чергу цементну галузь). У цих секторах поєднання збільшеної вартості 
традиційних методів утилізації відходів з існуванням вуглецевої ціни, що стимулює 
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зменшення викидів (а також обумовлює вартість викидів), або капітальних трансфертів 
для сучасних технологій поводження з відходами забезпечують фінансову 
привабливість деякого обсягу зменшення викидів у цьому секторі. 

Загалом у цьому сценарії є можливим зменшення викидів на 0,8 млн. т CO2, при цьому 
ще 4,7 млн. т CO2 досягаються за вартістю в діапазоні €13-22/т СО2. 

6.6.3. Гірнича промисловість 

Основним фактором сценарію у вугільній промисловості є можливість отримання 
одиниць зменшення викидів. Завдяки цьому стає можливим зменшення викидів на 7 
млн. т CO2. Викиди можна зменшити ще на 20 млн. т CO2 за додаткову вартість. 

6.6.4. Транспортування газу 

У газотранспортному секторі ми моделюємо масштабну регуляторну реформу подібно 
до тих моделей, що спостерігаються у багатьох країнах Західної Європи. Ця реформа 
включає у себе: 

� встановлення тарифної системи, що дозволяє інвесторам повертати витрати; та 

� запровадження ширшого набору зобов’язань з надання послуг з системою 
фінансових санкцій за їх невиконання. 

У результаті регуляторної реформи стають привабливим декілька заходів, у тому 
числі: заміну ущільнювачів та прокладок компресорів, прямий огляд та технічне 
обслуговування на компресорних станціях заміна пневматичних пристроїв зі значними 
витоками, а також прямий огляд та технічне обслуговування по всій розподільній 
мережі. Разом ці заходи дають зменшення викидів на більш ніж 19 млн. т CO2-екв. 
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7. Висновки 

Обсяг викидів в Україні має значно збільшитися. По мірі розвитку економіки 
відбуватиметься значне зростання обсягів виробництва у таких ключових галузях, як 
електроенергетика, теплопостачання та промисловість. Крім цього, Україна історично 
використовувала у ключових галузях природний газ, але у зв'язку з підвищенням цін на 
нього, що відбувалося останніми роками та продовжиться у майбутньому, 
спостерігається перехід до більш інтенсивного використання вугілля, зокрема у 
промисловості та електроенергетиці. Таким чином, зростання загальної економічної 
активності у країні, скоріше за все, буде супроводжуватися зростанням 
викидомісткості основних галузей. 

У нашому аналізі ми визначили низку варіантів для стримування цього збільшення 
обсягу викидів. Історично дешевий доступ до енергоносіїв у поєднанні з браком 
інвестицій обумовили високу енергомісткість ключових секторів економіки, що у 
багатьох випадках є значно вищою, ніж у великій кількості інших країн. Таким чином, 
існує значний потенціал збереження енергії шляхом реалізації заходів з підвищення 
енергоефективності. Фундаментальні передумови фінансової привабливості таких 
заходів вже створені або створюються у деяких секторах, а нормальний процес заміни 
обладнання створить можливості для впровадження більш ефективних технологій у 
цілому спектрі галузей, включаючи промисловість і транспорт. Підтримку 
відновлюваної енергетики у формі пільгових тарифів вже створено, і можна очікувати, 
що ця система тарифів стимулюватиме інвестиції у використання відновлюваних 
джерел енергії. Але для повної реалізації вищезазначеного потенціалу необхідні 
додаткові політичні ініціативи – у першу чергу для того, щоб припинити дотації в 
енергетиці; покращити регулювання постачання тепла, електроенергії та природного 
газу; підтримати реалізацію заходів з енергоефективності та інвестиції у промисловості 
та будівельному секторі; а також створити сприятливе регуляторне середовище для 
вибору ефективного нового обладнання. 

Майбутній обсяг викидів також значною мірою залежатиме від типу потужностей та 
пального, що будуть використовуватися у генерації тепла та електроенергії. На ці 
сектори вже припадає більшість викидів, а потреба у відповідній продукції стрімко 
зростає. Економічні дані та фактори вказують на продовження тенденції заміни 
природного газу вугіллям у тепло- та електрогенерації. Цю тенденцію підтримують 
визначені урядом цілі енергетичної безпеки. За відсутності масштабної програми 
введення нових атомних потужностей в Україні також буде зменшуватися частка 
атомної енергетики у структурі електрогенеруючих потужностей. З урахуванням цих 
тенденцій у сфері тепло- та електрогенерації прогнозується значне збільшення 
викидомісткості та абсолютного обсягу викидів. 

Варіанти уникнення такого збільшення викидомісткості включають у себе збільшення 
частки газу у тепло- та електрогенерації, використання відновлюваних джерел енергії 
(зокрема енергії вітру), а також більш інтенсивне використання атомних генеруючих 
потужностей. Хоча існуюча система «зелених» тарифів створює основу для підтримки 
розвитку відновлюваної енергетики, для повної реалізації потенціалу розвитку 
відновлюваної та атомної енергетики необхідні подальші заходи стимулювання 
інвестицій. 
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Обсяг зменшення викидів значною мірою залежатиме від політичного та 
регуляторного середовища. В аналізі сценарію «Статус-кво» визначено зменшення 
викидів в обсязі трохи менше 100 млн. т CO2. Основне зменшення викидів 
забезпечують можливості переходу на більш ефективне виробництво з доданням нових 
промислових потужностей. Значна частина великого потенціалу зменшення викидів у 
теплопостачанні та будівельному секторі навряд чи буде реалізована. Крім цього, 
викидомісткість економіки в цілому, скоріше за все, збільшиться через більшу 
інтенсивність використання вугілля у ключових галузях. 

У сценарії «Запланована політика» передбачається, що вже запланована або оголошена 
політика та реформи можуть забезпечити зменшення викидів приблизно на 30 млн. т 
CO2 у секторі теплопостачання та будівельному секторі, зокрема. Але значне додаткове 
зменшення викидів стає реальним лише за умови більш амбітної підтримки, що 
передбачається у сценарії «Додаткова політика». Політичні та інші заходи, подібні до 
тих, що вже реалізовані або плануються у Західній Європі, можуть створити 
сприятливі умови для інвестицій, що забезпечать зменшення викидів на 200 млн. т 
CO2-екв на рік до 2030 р. Багато з цих заходів можуть також приносити додаткові 
вигоди, зокрема зменшення забруднення навколишнього середовища в цілому. На 
діаграмі нижче показано обсяг фінансово можливого зменшення викидів у кожному 
сценарії. 

Діаграма  7.1 
Обсяги скорочення викидів у різних сценаріях 
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Примітка: Ці заходи відповідають від’ємній частині кривої ГВС або скороченню завдяки 
реалізації заходів, які забезпечують чисту вигоду на кожну тонну зменшення CO2-екв. 
(Неприбуткові заходи показані на позитивній частині кривої ГВС, де зменшення має реальну 
вартість за т СО2-екв.) «Летючі викиди» - це викиди від вугільних шахт і газового 
трубопровідного транспорту. 
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7.1. Динаміка обсягу викидів 

На основі даних та припущень, що використовуються у кожному сценарії, ми 
спрогнозували можливу динаміку загального обсягу викидів. Якщо економіка України 
зростатиме на 4 відсотки щорічно у період 2010-2030 р., але при цьому викидомісткість 
залишиться на поточному рівні, обсяг викидів зросте до 864 млн. т CO2-екв. У 
дійсності є дві тенденції, що скоріше за все обумовлять відхилення динаміки викидів 
від цього «замороженого» сценарію. З одного боку, технологічні вдосконалення у 
новому обладнанні, що буде встановлюватися додатково та на заміну існуючому, 
будуть забезпечувати зменшення викидів. З іншого боку, тенденція збільшення частки 
вугілля в тепловому секторі, електроенергетиці та промисловості сприятиме 
збільшенню викидів. У сценарії «Статус-кво» чистим результатом є прогнозований 
обсяг викидів 608 млн. т CO2-екв у 2020 р. та 766 млн. т CO2-екв у 2030 р. 

У сценарії «Запланована політика» обсяг зменшується приблизно на 30 млн. т CO2-екв 
до 2030 р. порівняно зі сценарієм «Статус-кво» – в основному в результаті завершення 
частково побудованих атомних потужностей та збільшення обсягу інвестицій у 
відновлювану енергетику, а також певне збільшення інтенсивності реалізації заходів 
енергоефективності (наприклад, встановлення регуляторів опалення) споживачами 
тепла. Найбільший ефект від реалізації політики досягається у сценарії «Додаткова 
політика», що має потенціал зменшення викидів на 144 млн. т CO2-екв до 2030 р. 
порівняно з запланованою політикою. Це зменшення забезпечується низкою факторів, 
серед яких найбільш значними є збільшення частки нових атомних потужностей та 
відновлюваних технологій в електроенергетиці. 

Діаграма  7.2 
Прогнози обсягу викидів у різних сценаріях 
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7.2. Можливості для додаткового зменшення викидів 

Згідно з динамікою у сценарії «Додаткова політика», обсяг викидів у 2020 р. буде на 
рівні на 32 відсотки нижче рівня зобов’язань України на цей період (Україна взяла на 
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себе зобов’язання утримувати обсяг викидів на 20 відсотків нижче рівня 1990 р.). Але 
оскільки прогнозується продовження зростання викидомістких секторів, обсяг викидів 
зростатиме навіть у цьому сценарії. Обсяг викидів України у 2030 р. прогнозується на 
рівні на 36 відсотків нижче рівня 1990 р., тому для виконання зобов’язання щодо 
зменшення обсягу викидів у 2050 р. до рівня на 50 відсотків нижче рівня 1990 р. будуть 
необхідні додаткові заходи. 

На діаграмі 7.3 показана траєкторія обсягу викидів в Україні за умови реалізації більш 
амбітних заходів зменшення. Ці додаткові заходи є або дорожчими, або менш 
реалістичними, ніж заходи, що розглядалися вище, але все одно представлені у цьому 
звіті для того, щоб показати, що саме необхідно буде зробити для забезпечення більш 
значного зменшення викидів. 

Діаграма  7.3 
Можливості для додаткового зменшення викидів 
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Заходи для реалізації додаткового потенціалу зменшення викидів розподіляються на 
дві основні категорії: 

� Заходи з вищою вартістю («Повна крива ГВС»). На додаток до заходів, що є 
прибутковими у сценарії «Додаткова політика», у процесі аналізу було визначено 
низку додаткових можливостей, для реалізації яких необхідна додаткова політична 
підтримка. Цим додатковим заходам відповідає «позитивна» частина представленої 
вище кривої вартості у сценарії «Додаткова політика». Основні варіанти, що 
залишаються, включають у себе значні додаткові інвестиції в атомну енергетику, 
збільшення частки газової електрогенерації, а також збільшення ролі біомаси та 
великих ГЕС. У секторі централізованого теплопостачання значне додаткове 
зменшення викидів може бути забезпечене шляхом заміни вугілля газом та 
біомасою. Іншими великими джерелами зменшення викидів є вугільна 
промисловість, а також використання в повному обсязі потенціалу заходів з 
енергоефективності у будівельному секторі та промисловості. Ці та інші заходи 
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можуть зменшити обсяг викидів до 454 млн. т CO2 до 2030 р. або до рівня на 51 
відсоток нижче рівня 1990 р. Проте, ці заходи передбачають витрати на зменшення 
вуглецевих викидів до €200/т СО2 на додаток до вуглецевої ціни €40/т СО2, що 
враховується у сценарії «Додаткова політика». Реалізація цих заходів вимагатиме 
додаткової політичної підтримки – або у формі вищих вуглецевих цін по 
відношенню до рівня, вказаного на кривій ГВС, або через еквівалентні додаткові 
субсидії, регуляторні вимоги та ін. 

� Влювлювання та зберігання вуглецю. Інші можливості для зменшення викидів 
можуть стати доступними, якщо буде досягнутий прогрес у комерціалізації 
вловлювання та зберігання вуглецю (ВЗВ). Україна має достатньо великі 
локалізовані джерела викидів в електроенергетиці, тепловому секторі та 
промисловості для реалізації заходів ВЗВ. Якщо ця технологія стане доступною і 
буде широко використовуватися у 2020-і роки, обсяг викидів може додатково 
зменшитися на 138 млн. т CO2 до 2030 р. Разом з іншими заходами високої вартості 
це забезпечить зменшення загального обсягу викидів до 317 млн. т CO2 або до рівня 
на 66 відсотків нижче рівня 1990 р. 

З реалізацією цих заходів Україна має потенціал для більш значного зменшення 
викидів і забезпечення їх динаміки відповідно до зобов’язань на 2050 р., але наш аналіз 
показує, що для цього буде необхідна значна політична підтримка на додаток до й без 
того амбітних політичних заходів, що моделюються у сценарії «Додаткова політика», а 
також заходи з вартістю, що стрімко збільшується. 
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Додаток А. Детальні припущення для секторів 

У цьому додатку представлені технічні та вартісні припущення, що використовуються 
при моделюванні кривих ГВС для України. У розділах нижче представлені наступні 
сектори: електроенергетика ( A.1 та  A.2), теплопостачання ( A.3), будівлі ( A.4), 
промисловість ( A.5), транспорт ( A.6) та сільське господарство ( A.7). 
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A.1. Витрати в електроенергетиці 

Таблиця  0.1 
Технології в електроенергетиці 

т 
CO2/МВтг % % Нові

Модерні

зація Примітки

Лише електроенергія, вугільні 
станції

Існуючі вугільні станції 1.10 31% 38% 1,500 Більше не будуються

Існуючі вугільні станції, 
розконсервовані

0.95 36% 75% 570
Вартість розконсервації 
та реконструкції

Існуючі вугільні станції, повна 
реконструкція

0.95 36% 60% 80
Вартість модернізації / 
реконструкції

Нові надкритичні вугільні станції 0.83 41% 80% 2,300 Вартість нових станцій

Нові надкритичні вугільні станції з 
використанням 10% біомаси

0.75 46% 80% 330 Вартість нових станцій

Нові ультранадкритичні вугільні 
станції

0.77 44% 80% 2,600 Вартість нових станцій

Лише електроенергія, газові 
станції

Існуючі газові турбіни 0.61 33% 56% 400 Більше не будуються

Існуючі ГТКЦ 0.61 33% 60% 400 Більше не будуються

Нові газов і турбіни 0.53 38% 80% 800 Вартість нових станцій

Нові ГТКЦ 0.37 55% 80% 1,300 Вартість нових станцій

Лише електроенергія, 
відновлювані джерела

Атомні (існуючі) - N/A 80% 3,000 Більше не будуються

Атомні (в  процесі будівництва) - N/A 80% 2,100
Завершення 
будівництва

Атомні (нові) - N/A 80% 3,800 Вартість нових станцій

Сонячні - фотовольтаїка - N/A 14% 3,000 Вартість нових станцій

Сонячні - теплові - N/A 22% 3,300 Вартість нових станцій

Геотермальні - N/A 85% 3,100 Вартість нових станцій

Вітряні (висока якість) - N/A 35% 1,300 Вартість нових станцій

Вітряні (середня якість) - N/A 33% 1,300 Вартість нових станцій

Вітряні (низька якість) - N/A 32% 1,800 Вартість нових станцій

Лише біомаса - N/A 75% 2,500 Вартість нових станцій

Малі ГЕС - N/A 58% 2,000 Вартість нових станцій

Великі ГЕС - N/A 40% 2,200 Вартість нових станцій

Капітальні витрати (2010 р)

€/кВтОпис

Вуглецем

істкість ККД

Доступні

сть
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A.2. Обмеження обсягу електроенергетичних ресурсів 

Ми робимо наступні припущення щодо наявності ключових ресурсів у секторі 
електроенергетики. 

Таблиця  0.2 
Power Sector Re Джерело Constraints 

Тип потужностей Величин
а 

Примітки 

Малі ГЕС (руслові) 0,5 ГВт Природні та екологічні обмеження 

Великі ГЕС (водосховища) 3,7 ГВт Природні та екологічні обмеження 

Фотовольтаїка 13 ГВт Обмеження у зв'язку з підключенням до 
мережі та забезпеченням стабільності 
функціонування енергосистеми при 
використанні відновлюваних джерел енергії 

Вітряні потужності 12 ГВт Розподіляються на три види з різним 
ступенем привабливості 

Частково побудовані АЕС 2 ГВт Завершення двох енергоблоків потужністю 1 
ГВт кожний (№3 та №4 на Хмельницькій 
АЕС) 

Нові АЕС 8 ГВт Обмежена кількість прийнятних ділянок, 
незначне нещодавнє збільшення атомних 
потужностей 

Джерело: різні джерела, що згадуються в основному тексті звіту 
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A.3. Генерація тепла 

Таблиця  0.3 
Технології генерації тепла 

т CO2/МВтг % % Нові

Модерні

зація Примітки

ТЕЦ

Існуючі вугільні ТЕЦ 0.80 41%/77% 6% 2,000 Більше не будуються

Існуючі газові ТЕЦ 0.37 55%/55% 79% 1,200 Більше не будуються

Вугільні ТЕЦ, модернізація 0.80 41%/112% 61% 500
Вартість модернізації / 
реконструкції

Газові ТЕЦ, модернізація 0.37 55%/66% 53% 410
Вартість модернізації / 
реконструкції

Нові вугільні ТЕЦ 0.80 41%/130% 70% 2,300 Вартість нових станцій

Нові газові ТЕЦ 0.37 55%/88% 70% 1,300 Вартість нових станцій

Лише  теплові блоки

Існуючі вугільні бойлери 0.49 70% 50% 330 Більше не будуються

Існуючі газові бойлери 0.29 70% 50% 77 Більше не будуються

Існуючі газові бойлери, 
модернізація

0.22 90% 75% 74
Вартість модернізації / 
реконструкції

Нові бойлери на біомасі - 80% 85% 120 Вартість нових станцій

Нові вугільні бойлери 0.40 85% 75% 410 Вартість нових станцій

Нові газові бойлери 0.22 92% 75% 100 Вартість нових станцій

Доступні

сть

Капітальні витрати (2010 р)

€/кВтОпис

Вуглецеміс

ткість ККД
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A.4. Будівлі 

Таблиця  0.4 
Заходи скорочення викидів у будинках, підключених до централізованих 

систем постачання 

Категорія Енергозбереження / 
скорочення вуглецевих 

викидів

Витрати (€)

Житлові будівлі
(порівняно з відсутністю 

заходів)
(на 

домогосподарство)

Теплопункти на рівні окремих будівель 20 відсотків 400

Прилади контролю опалення і 
термостати в окремих квартирах

15 відсотків 700

Ізоляція - базова 21 відсотків 1,200

Ізоляція - середня 9 відсотків 400

Ізоляція - повна 16 відсотків 1,800

Комерційні / адміністративні будівлі
(порівняно з відсутністю 

заходів)
(на м2)

Теплопункти на рівні окремих будівель 20 відсотків 7

Прилади контролю опалення і 
термостати в окремих квартирах

15 відсотків 12

Ізоляція - базова 21 відсотків 20

Ізоляція - середня 9 відсотків 7

Ізоляція - повна 16 відсотків 31
 

Примітки: 

Заходи базової теплової ізоляції – це прості заходи, такі як заповнення пустот у стінах, 
заміна дверей, герметизація, встановлення подвійних дверей, ущільнення стін та підлог і 
усунення інших шпарин і джерел витоку тепла. 

Заходи базової теплової ізоляції – це такі заходи, як заміна дверей та вікон, додаткова 
зовнішня обшивка стін, теплоізоляція стель, дахів і підвалів, а також відповідні заходи у 
системі вентиляції. 

Заходи базової теплової ізоляції включають у себе, на додаток до вищезазначених 
заходів, товстішу зовнішню обшивку або кладку, систему рекуперації тепла у повітряній 
вентиляції, а також вікна з вищими тепловими параметрами. 
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A.5. Промисловість 

A.5.1. Цементна промисловість 

Таблиця  0.5 
Заходи скорочення викидів у цементній галузі 

Захід Опис Вплив на 
енергозбереження / 
скорочення викидів 

Ефективні нові потужності Сучасні печі з сухими 
технологічними процесами 

15-відсоткове зменшення 
енергомісткості (порівняно 
з середнім показником для 
існуючих потужностей). 

Скорочення викидів на 6 
відсотків порівняно з 
теперішнім середнім 
показником. 

ЕЕ пакет 1 Профілактичне ТО і ремонт 

Краще згоряння у печах 

Зменшення поверхневих 
втрат тепла 

10-відсоткове зменшення 
енергомісткості. 

Вплив на обсяг викидів 
залежить від інтенсивності 
використання пального та 
пропорції клінкеру, але 
приймається за 4,5 
відсотки для типового 
вугільного заводу без 
модернізації. 

EE пакет 2 EE пакет 1 + 

Покращене управління 
технологічними процесами 
та автоматизація 

Нове охолодження решіток 

Непрямий випал 

18-відсоткове зменшення 
енергомісткості. Вплив на 
обсяг викидів залежить від 
характеристик палива. 

Вплив на обсяг викидів 
залежить від інтенсивності 
використання пального та 
пропорції клінкеру, але 
приймається за 8 відсотків 
для типового вугільного 
заводу без модернізації. 

Заміна викопного палива Перехід з основного 
(вугілля) на інші види 
палива з меншим обсягом 
викидів (за наявності 
технічної можливості і 
доцільності) 

Скорочення викидів 
залежить від відносної 
вуглецемісткості пального, 
що використовується. 
Наприклад, перехід з 
вугілля на газ забезпечує 
скорочення викидів на 18 
відсотків від первісного 
обсягу. 
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Захід Опис Вплив на 
енергозбереження / 
скорочення викидів 

Спалювання відходів Заміна викопного палива 
відходами 

Величина скорочення 
викидомісткості - до 40 
відсотків. 

Заміна клінкеру Заміна до 20 відсотків 
клінкеру альтернативними 
матеріалами у цементній 
суміші 

Зменшення споживання 
енергії та обсягу викидів від 
технологічних процесів. 
Загальна величина 
скорочення викидів – до 23 
відсотків від первісного 
обсягу. 

Вловлювання і зберігання 
вуглецю 

Вловлювання до 90 
відсотків викидів CO2 

90-відсоткове скорочення 
загального обсягу викидів 
CO2. 

 

A.5.2. Детальні припущення щодо витрат та характеристик для 
окремих технологій 

У таблицях нижче приведені основні дані про заходи з підвищення енергоефективності 
або зменшення вуглецевих викидів з відповідними капітальними витратами (на 
одиницю річного обсягу виробництва) для основних промислових технологій 
скорочення викидів, що розглядаються у нашому аналізі. Дані організовані за 
секторами. 
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Таблиця  0.6 
Заходи скорочення викидів – цементна промисловість 

Галузь Заходи
Скорочення 
вуглецевих викидів

витрати (€/т 
цементу)

Цемент Профілактичне ТО і ремонт 1-5% 0.21

Цемент
Зменшення втрат тепла з 
поверхонь

5-10% 0.21

Цемент
Підвищення ефективності 
спалювання у печах

5-10% 0.66

Цемент
Автоматизація і контроль 
технологічних процесов

1-5% 0.15

Цемент
Встановлення нових 
охолоджувачів решіток

5-10% 5.1

Цемент Непряме спалювання 5-10% 7.1

Цемент

Спалювання відходів Вуглецемісткість палива 
зменшується на 40% при 
використанні  80% 
звичайних і  20% 
органічних відходів

5.9

Цемент
Середній обсяг заміни клінкеру 10% порівняно з 

портланд-цементом
4.1

Цемент
Великий обсяг заміни клінкеру 20% порівняно з 

портланд-цементом
6.2

 

Таблиця  0.7 
Заходи скорочення викидів - металургія 

Галузь Заходи
Скорочення 
вуглецевих викидів

витрати (€/т 
сталі)

Металургія
Системи енергетичного 
моніторингу і менеджменту

1-5% 0.03

Металургія Профілактичне ТО і ремонт 1-5% 0.01

Металургія
Рекуперація тепла від 
агломератного виробництва

1-5% 0.61

Металургія Контроль вологості вугілля 1-5% 0.5

Металургія
Використання пиловугільної 
суміші у доменних печах

1-5% 5.8

Металургія Автоматизація підігрівачів видуву 1-5% 0.25

Металургія
Рекуперація тепла - кислородні 
конвертери

1-5% 20.5
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Таблиця  0.8 
Заходи скорочення викидів – нафтопереробка і нафтопродукти 

Галузь Заходи
Скорочення 
вуглецевих викидів

витрати (€/т 
продукції)

НПЗ Енергетичний менеджмент 1-5% 0.53

НПЗ Зменшення забруднення 1-5% 0.88

НПЗ Насоси, двигуни і пневматика 5-10% 0.21

НПЗ
Покращене управління 
технологічними процесами

1-5% 1.10

НПЗ Рекуперація скидного тепла 1-5% 1.46

НПЗ
Інтеграція та зміни у 
технологічних процесах

1-5% 0.39

Нафтопродукти Енергетичний менеджмент 1-5% 0.12

Нафтопродукти Покращена дистиляція 1-5% 0.10

Нафтопродукти Покращене сушіння 1-5% 0.28

Нафтопродукти Покращене випарювання 1-5% 0.32

Нафтопродукти Механічна рекомпресія пари 1-5% 34.4

Нафтопродукти
Управління технологічними 
процесами

1-5% 0.28

Нафтопродукти Інтеграція технологічних процесів 1-5% 0.13

Нафтопродукти Рекуперація скидного тепла 1-5% 2.8
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Таблиця  0.9 
Заходи скорочення викидів – хімічна промисловість 

Галузь Заходи
Скорочення 
вуглецевих викидів

витрати (€/т 
продукції)

Аміак Енергетичний менеджмент 5-10% 2.0

Аміак Реформинг - значні покращення 1-5% 21

Аміак
Реформинг - помірковані 
покращення

1-5% 4.4

Аміак Покращення видалення СО2 1-5% 13

Аміак Синтез низького тиску 1-5% 5.2

Аміак Рекуперація водню 1-5% 1.7

Аміак Інтеграція технологічних процесів 1-5% 2.6

Азотна кислота
Альтернативний каталізатор 
оксидизації

більше 20% 13

Азотна кислота Розширення реактивної камери більше 20% 175

Азотна кислота
Вторинний каталізатор - N2O 
розклад у реакторі оксидизації 

10-20% 0.5

Азотна кислота Третинний каталізатор - Варіант 2 1-5% 37

Азотна кислота
Невибіркове каталітичне 
зменшення NOх та N2O (NSCR)

1-5% 26

Кальцинована сода Системи управління 1-5% 1.7

Кальцинована сода Енергетичний менеджмент 1-5% 1.8

Кальцинована сода Двигуни з високим ККД 1-5% 1.7

Кальцинована сода Блоки з високим ККД 1-5% 14

Кальцинована сода Покращення контролю 1-5% 2.6

Кальцинована сода Рекуперація скидного тепла 1-5% 25

Кальцинована сода
Покращення мембранних 
процесів

1-5% 3.7

Кальцинована сода
Електрична ефективність - інші 
неорганічні матеріали

1-5% 3.7

Кальцинована сода
Приводи з частотним 
регулюванням

1-5% 2.7
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Таблиця  0.10 
Заходи скорочення викидів – мінерали, скло, цегла, кераміка 

Галузь Заходи
Скорочення 
вуглецевих викидів

витрати (€/т 
продукції)

Вапно Профілактичне ТО і ремонт 1-5% 0.17

Вапно
Управління технологічними 
процесами

1-5% 0.77

Вапно Покращене спалювання у печах 5-10% 0.53

Вапно
Зменшення втрат тепла з 
поверхонь

1-5% 0.17

Скло Покращені системи випалу 1-5% 3.1

Скло Управління 1-5% 2.1

Скло Експертна система 1-5% 2.1

Скло Зовнішній бій 1-5% 2.7

Скло Рекуперація скидного тепла 1-5% 6.8

Скло Оксизрізування 1-5% 1.7

Скло
Використання вогнетривких 
матеріалів та ізоляції

1-5% 3.1

Скло Освітлення скломаси 1-5% 4.1

Цегла Покращений випал і сушіння 55% 31

Керамічна галузь в 
цілому

Покращений випал і сушіння 25-40% 181
 

 

Таблиця  0.11 
Заходи скорочення викидів – інші 

галузі

Галузь Заходи
Скорочення 
вуглецевих викидів

витрати (€/т 
продукції)

Кольорові метали Моніторинг і цільові показники 5-10% 14.3

Кольорові метали Сучасні печі більше 20% 35.8

Папір (не вкл. 
целюлозу)

Рекуперація скидного тепла 1% 20.0

Папір (не вкл. 
целюлозу)

Управління технологічними 
процесами і пінч-аналіз

5% 9.5

Целюлоза
Управління технологічними 
процесами і пінч-аналіз

5% 9.5

Целюлоза Рекуперація скидного тепла 1% 0.8
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A.5.3. Міжнародний бенчмаркинг у промисловості 

Як зазначалося в основному тексті цього звіту, в українській промисловості існує 
значний потенціал підвищення енергоефективності. У цьому розділі ми представляємо 
показники середнього споживання енергії у формі викопного палива для окремих 
галузей у порівнянні з міжнародними орієнтовними показниками (бенчмарками). Мета 
цього порівняння – визначити місце України по відношенню до найбільш 
неефективних (“найбільші”), набільш ефективних («найменші») та середніх 
(«стандарт») країн за обсягами споживання енергії. 

У цілому можна сказати, що українські промислові підприємства за споживанням 
викопного палива наближаються до найменш ефективних підприємств, що наразі 
експлуатуються в Європі та інших розвинених країнах, але ситуація виглядає по-
різному у різних секторах, виходячи з наявної інформації. 

Наближення до більш сучасних підприємств-лідерів шляхом модернізації існуючих або 
будівництва нових потужностей дозволить Україні суттєво зменшити обсяги 
споживання і викидів у промисловості. 

Діаграма  0.1 
Енергомісткість промисловості – міжнародний бенчмаркинг 
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Джерела: РКЗК ООН, база даних BNEF, українська статистика, аналіз NERA. 



Скорочення викидів парникових газів в Україні Детальні припущення для секторів

 
 

NERA Economic Consulting 127
 

A.6. Транспорт 

Таблиця  0.12 
Детальні припущення щодо витрат і характеристик 

Індикативна 
економія енергії або 
скорочення 
вуглецевих викидів

Економія на 
пальному порівняно 
зі стандартним 
бензиновим авто у 
2010 р.

Витрати на одне 
авто порівняно зі 
стандартним 
бензиновим авто у 
2010 р.

Витрати на одне  
авто порівняно зі 
стандартним 
бензиновим авто у 
2020 р.

Бензинові н/д н/д н/д

Дизельні 16 відсотків -1,000 -1,000

Електричні 66 відсотків 8,700 5,000

Газові - скраплений 42 відсотків 1,100 1,100

Газові - стиснений -30 відсотків 3,100 2,900

Гібридні без зарядки від мережі 41 відсотків 8,000 7,100

Гібридні з зарядкою від мережі 50 відсотків 12,800 9,400

Сучасні авто (нове  покоління)

Витрати на одне 
авто порівняно з 
сучасним 
бензиновим авто у 
2010 р.

Витрати на одне  
авто порівняно з 
сучасним 
бензиновим авто у 
2020 р.

Бензинові 17 відсотків н/д н/д

Дизельні 30 відсотків -600 -500

Електричні 69 відсотків 12,800 8,800

Газові - скраплений 51 відсотків 1,100 1,100

Газові - стиснений -10 відсотків 3,100 2,900

Гібридні без зарядки від мережі 50 відсотків 13,500 9,400

Гібридні з зарядкою від мережі 56 відсотків 20,200 14,900

Надсучасні авто

Витрати на одне 
авто порівняно з 
надсучасним 
бензиновим авто у 
2010 р.

Витрати на одне  
авто порівняно з 
надсучасним 
бензиновим авто у 
2020 р.

Бензинові пост  2020 27 відсотків н/д н/д

Дизельні пост 2020 38 відсотків - - 

Електричні пост  2020 72 відсотків 16,700 11,800

Гібридні без зарядки від мережі пост  2020 55 відсотків 18,900 13,600
Гібридні з зарядкою від мережі пост  2020 61 відсотків 27,200 20,500

Категорія Індикативні витрати (2010 р. €)

Стандартні авто
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A.7. Сільське господарство 

Таблиця  0.13 
Сільське господарство – міжнародний бенчмаркинг 

Сільськогосподарські 
показники (бенчмаркинг) Україна Казахстан Росія Польща Туреччина

Велика 
Британія

Споживання добрив (кг/га 
орних земель)

327 54 141 2,126 1,000 2,546

Кількість тракторів на 1 га 
орних земель

104 18 33 1,243 474 728

Додана вартість у с/г на 
одного працівника (постійна у 
$ 2000 р.)

2,019 1,870 3,043 2,620 3,153 27,173

Чисельність населення у 
сільській місцевості  (на 100 
осіб населення)

32 44 27 39 32 10

 

Джерело: Світовий банк. Дані за 2007 р. 
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Додаток B. Припущення щодо трансакційних витрат, 

ставок дисконтування та періодів 

окупності 

B.1. Проектні трансакційні витрати 

B.1.1. Домогосподарства і МСП: основна інформація та джерела 

«Розрив» в енергоефективності 

� У дуже багатьох джерелах сьогодні можна знайти підтвердження того, що 
домогосподарства і компанії не поспішають реалізовувати заходи, що забезпечують 
зменшення вуглецевих викидів (зокрема, заходи енергоефективності), навіть якщо 
ці заходи забезпечують норму дохідності (співвідношення між майбутньою 
економією витрат на енергію та початковими капіталовкладеннями) понад 30 
відсотків. 

� Також існує інформація (хоч і менш підтверджена документально), що багато 
компаній застосовують дуже суворі вимоги до періоду окупності інвестицій в 
енергоефективність (наприклад, 3-4 роки). Тому, якщо порівнювати результати 
існуючих моделей (наприклад, британської моделі ENUSIM для енергоспоживання 
у промисловості), стає очевидним, що реалізуються лише заходи з дуже високою 
нормою дохідності (співвідношення між майбутньою економією витрат на енергію 
та початковими капіталовкладеннями). 

� Відповідні висновки та дані, які свідчать про так званий «розрив» 
енергоефективності (хоча цей «розрив» також спостерігається й у випадку 
маломасштабних заходів відновлюваної енергетики – див. нижче), часто 
виражаються у ставках дисконтування або нормі дохідності. Цей фактор 
розглядається в якості «залишкового» при моделюванні або оцінці 
взаємозалежностей між капітальними витратами, операційними витратами та 
іншими техніко-економічними факторами. Станом на сьогодні переважний обсяг 
даних про трансакційні витрати представлений саме у такому форматі. 79 

У різних джерелах відносна важливість факторів, що можуть пояснити наявність 
розриву енергоефективності, оцінюється по-різному. 

� Пропонується велика кількість дуже різних пояснень ситуації, що склалася. 
Основні види пояснень представлені нижче: 

– Трансакційні витрати (наприклад, «клопіт», вартість витраченого часу, 
додатковий персонал, витрати на укладення контрактів та найм тощо) 

– Низькі характеристики обладнання або значна різниця в характеристиках (див., 
наприклад, CRA) 

                                                

79  Див. попередні зауваження NERA щодо використання ставок дисконтування для визначення приблизного 
розміру витрат, що зазвичай виражається через норму дохідності / ставки дисконтування. 
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– – Схильність людей діяти лише при наявності високих норм дохідності 
або низьких ставок дисконтування (див., наприклад, Frederick et al. 2002) 

– Нескоординовані стимули в організаціях (див., наприклад, Sorrel et al., 2005) 

– Витрати втрачених можливостей, або у зв'язку з кредитом на недостатньо 
розвиненому кредитному ринку, або у зв'язку з витратами часу керівництва / 
вільного часу. 

– Ризики, пов’язані з безповоротними інвестиціями в умовах невизначеності. З 
урахуванням таких ризиків у деяких моделях бар’єрні ставки є у чотири рази 
вищими, ніж вартість капіталу. 

– Нераціональність поведінки споживачів / керівників. 

� В існуючих джерелах є різні думки стосовно того, який з цих факторів є 
найважливішим, або чи може будь-який з цих факторів сам по собі пояснити 
поведінку, що спостерігається. 

Підхід «знизу вгору» для оцінки трансакційних витрат не зазнав особливого 
успіху 

� Одним з підходів до пояснення поведінки, що спостерігається, є додання до 
стандартних витрат трансакційних витрат, розрахованих за методом «знизу вгору». 

� Цей підхід не є звичайним для наукової літератури, хоча інколи все ж зустрічається. 
Він є більш поширеним у прикладній або практичній літературі. У таблиці нижче 
приводиться основна інформація про використання такого підходу останнім часом, 
як у житловому, так і у нежитловому секторах з охопленням великої кількості 
малих та середніх за масштабом заходів енергоефективності та використання 
відновлюваних джерел..   
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Таблиця  B.1 
Приклади джерел з інформацією про оцінку трансакційних витрат 

домогосподарств та МСП на основі підходу «знизу вгору» 

Джерело Метод Заходи Розмір 
трансакційних 
витрат 

Ecofys (2009)  Огляд літератури, 
обговорення зі 
спеціалістами / 
опитування, власні 
судження 

Заходи ЕЕ у 
домогосподарствах. 

Від 5-10 відсотків до 
35-100 відсотків для 
окремих заходів. 

Enviros (2006) Огляд літератури, 
обговорення зі 
спеціалістами / 
опитування, власні 
судження 

Заходи ЕЕ у 
промисловості, 
комерційному та 
державному секторах. 

Великомасштабні 
заходи – як правило, 
близько 5 відсотків; 
менші за масштабом 
або складніші заходи 
– 20 або більше 
відсотків. 

Element Energy (2008) Опитування з метою 
з’ясування вподобань 

Відновлювана 
енергетика – мала та 
мікрогенерація тепла 
та електроенергії. 

В основному 
розглядаються 
найбільші за 
масштабом заходи, 
оцінки в діапазоні 20-
40 відсотків. 

Enviros (2008a, 2008b) Обговорення, 
експертні оцінки 

Відновлювана 
енергетика: генерація 
тепла в усіх секторах. 

1-5 відсотків для 
основних заходів 
залежно від способу 
вимірювання. 
Незначні для 
великомасштабних 
заходів. 

Björkqvist and Wene  Опитування, 
теоретичні судження 

 25-30 відсотків 
залежно від 
припущень щодо 
часових витрат 

Sathaye et al. (2004) Опитування, 
теоретичні судження 

 25-30 відсотків 
залежно від 
припущень щодо 
часових витрат 
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� Мета цих досліджень, як правило, полягає у вдосконаленні моделей з метою 
кращого розуміння і відповідно моделювання поведінки домогосподарств і 
компаній. На жаль, поки що не можна говорити про успішне подолання розриву 
між технологічними припущеннями та фактичною поведінкою, що спостерігається. 
Жодне з вищезгаданих досліджень не забезпечує оцінки, які відповідали б 
характеристикам фактичної поведінки. 

� Деяки основні складнощі представлені нижче: 

– Брак даних та необхідність суб’єктивних суджень при визначенні витрат 

– Специфічність та індивідуальність окремих видів витрат обумовлює 
неповноту оцінок «знизу вгору» 

– Необ’єктивність як результат зосередження на аспектах, які легше оцінити у 
кількісному вираженні 

– Можливість того, що є важливими також і інші фактори, а не лише 
трансакційні витрати (див. список вище). 

� На нашу думку, недосконалість цього методу пояснюється його фундаментальними 
особливостями. Оцінки «знизу вгору» просто не можуть врахувати повний спектр 
відповідних витрат та інших факторів. 

� Отже, для даного дослідження робиться висновок, що менш точні оцінки за 
методом «знизу вгору» мають доповнюватися набагато ширшими даними про 
бар’єрні ставки. 

���� У нашому підході використовуються капітальні інвестиції, ставки 
дисконтування, критерії окупності, при цьому використовується інформація з 
широкого спектру джерел про ставки дисконтування та критерії окупності. 

B.1.2. Великомасштабні проекти 

� У великомасштабних капіталомістких проектах виникають інші міркування. На 
цьому рівні вже легше визначити трансакційні витрати, хоча проблеми 
індивідуальності та розмежування впливів трансакційних витрат та інших факторів 
(стандартних капітальних витрат, премій за ризик, вартості фінансування) 
залишаються. 

� Дані часто не підкріплюються документально. Джерело, з яких ми отримували 
інформацію для наших оцінок, включають: 

– Зустрічі та обговорення зі спеціалістами – у ході таких обговорень ми, зокрема, 
з’ясували, що індикативний розмір трансакційних витрат у великомасштабних 
капіталомістких проектах в Україні складає 10 відсотків. 

– Документація проектів МЧР та СВ. 

� Наприклад, в оцінці витрат для окремої ВЕС капітальні і трансакційні 
витрати розглядаються окремо, але у транзакційні витрати включені 
відсоткові платежі у період будівництва. Якщо їх вирахувати, реалістична 
оцінка чистих трансакційних витрат (вибір ділянки, консультації, укладення 
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контрактів та ін.) складає 10-15 відсотків від капітальних витрат (залежно 
від умов фінансування). 

– Зустрічі та обговорення з представниками промисловості у Туреччині, 
Казахстані та Україні 

� Наприклад, один спеціаліст під час зустрічі зазначив, що для інвестицій в 
промислові потужності в Україні необхідні більші початкові витрати, ніж у 
Китаї або деяких західних країнах ($200/т порівняно з $150/т). Ця різниця 
обумовлюється поєднанням низки факторів: довшими термінами і більшими 
затримками (більший розмір відсоткових платежів, вища відсоткова ставка, 
вищий ризик); вищими капітальними витратами через більшу вертикальну 
інтегрованість (наприклад, через потребу в інвестиціях у відповідну 
допоміжну або транспортну інфраструктуру); а також більш традиційними 
трансакційними витратами (адміністративні вимоги, більш складні 
процедури укладання контрактів та ін.). 

� Зрозуміло, що капітальні інвестиції або витрати можна визначати по-різному. 
Наприклад, дехто вважає, що вартість землі та вартість укладення контрактів 
входять до капітальних витрат, або враховують накладні витрати чи витрати 
на робочу силу у критеріях бар’єрних ставок, що використовуються при 
інвестиційній оцінці, замість того, щоб розглядати їх в якості окремих 
категорій витрат. 

– Консультативний досвід учасників проекту у сфері СВ та інвестицій 

� Наприклад, порівняння клієнтських оцінок загальної вартості проектів з 
опублікованими інженерними оцінками вартості для основних технологій в 
енергетиці. (Але й тут межа між капітальними інвестиціями та іншими 
проектними витратами майже ніколи не буває чітко визначеною). 

� Дані з цих джерел є складними і допускають певну свободу тлумачення. Ми 
вирішили використовувати в якості реалістичної оцінку трансакційних витрат у 
розмірі 10 відсотків від витрат на реалізацію заходів.  

� Слід зауважити, що деякі ключові бар'єри (ймовірність отримання дозволів, якість 
місцевих підрядників, малі ринки постачальників, необхідність політичних зв'язків) 
є факторами, що впливають на можливість реалізації проектів, але їх важко 
виразити у монетарній формі. Вони більше впливають не на вартість, а на 
реалістичність впровадження проектів. 

B.1.3. Загальна інформація: огляд припущень Маккінсі 

Припущення Маккінсі можна підсумувати наступним чином: 

� Трансакційні витрати виражаються як частка капітальних витрат. Протягом певного 
періоду це є арифметично еквівалентним вираженню таких витрат як премії до 
ставки дисконтування. 
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� 30% для домогосподарств (енергоефективність, відходи). На основі двох 
досліджень «знизу вгору» (наприклад, час, необхідний для отримання інформації 
про енергоефективні пральні машини). 

� 10% для великомасштабних заходів (енергоефективність, відновлювані джерела). В 
основному базується на обговореннях з Bashinform, банкірами ЄБРР та Global 
Carbon, а також судженнях McKinsey. 

� 15% для заходів середнього масштабу (енергоефективність, відновлювані джерела, 
відходи). Конкретні джерела не цитуються, але більший розмір пояснюється 
більшою часткою постійних витрат, ніж у великих проектах. 

� Додаткові припущення: 

– 3% для транспорту. Екстраполяція частки для домогосподарств шляхом 
порівняння капітальних витрат на автотранспорт з капітальними витратами на 
побутові прилади. 

– 12% для атомної енергетики, ВЗВ. Враховуючи відсутність прикладів 
інвестицій у такі заходи останнім часом, цей відсоток є умоглядним. 
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B.2. Основні оцінки 

Наші припущення щодо основних секторів представлені на наступній сторінці. 

Нижче наведені пояснення до третього та четвертого стовпців: 

� Трансакційні витрати, виражені як додаток до початкових витрат у формі частки 
капітальних витрат. 

� Ставка дисконтування і період окупності: показники, що використовуються у 
формулі для вирівнювання витрат.80 Для нових інвестицій використовується термін 
експлуатації обладнання. Для модернізації можуть застосовуватися більш суворі 
вимоги. 

 

                                                

80  Витрати «вирівнюються» шляхом розрахунку потоку річних платежів, що будуть необхідні протягом періоду 
окупності для забезпечення поточної вартості, еквівалентної сумі капітальних і трансакційних витрат, при 
цьому майбутні платежі дисконтуються за ставкою дисконтування. 



Скорочення викидів парникових газів в Україні Припущення щодо трансакційних витрат, ставок дисконтування та періодів окупності 

 
 

NERA Economic Consulting 136
 

Таблиця  B.2 
Оцінка бар’єрів 

Категорія Приклади заходів 
скорочення 

Трансакційні 
витрати 
(% кап. 
Витрат) 

Ставка 
дисконтування 

(%) 

Період 
окупності

81 
(років) 

Примітки / мотиви 

Електроенергетика і теплопостачання 

Електроенергетика: традиційні 
технології 

� Нові вугільні станції 
���� Нові газові станції 

10% 20% 20 Включає у себе специфічну для країни премію 
за ризик. 

Електроенергетика: 
відновлювані джерела 

� ВЕС 
� Біомаса 
� ГЕС 

10% 20-25% 20 � Вищі бар’єрні ставки для інвестицій у 
технології з менш розвиненим ланцюгом 
поставок 

� Вищі премії для менш перевірених 
технологій, технологій з проблематичними 
ланцюгами поставок (наприклад, біомаса) та 
атомних потужностей. 

Електроенергетика: атомні 
потужності 

� АЕС 10% 25-30% 20 �  

Теплопостачання: традиційні 
технології 

� Нові вугільні лише теплові 
котли 

� Нові вугільні або газові 
ТЕЦ 

10% 20% 20 � Включає у себе специфічну для країни 
премію за ризик. 

Електроенергетика � Передача і розподіл 
електроенергії 

30% 25% 20 � Менші бар’єрні ставки для підприємств, на 
яких є можливим повернення інвестицій 
через тарифи з повним відшкодуванням 
витрат. 

Теплопостачання � Реконструкція та 
модернізація мереж ЦТ 

30% 20% 20 � Менші бар’єрні ставки для підприємств, на 
яких є можливим повернення інвестицій 
через тарифи з повним відшкодуванням 
витрат. 

                                                

81  Для заходів модернізації. У випадку нових потужностей береться менший період з 20 років або терміну експлуатації обладнання. 
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Категорія Приклади заходів 
скорочення 

Трансакційні 
витрати 
(% кап. 
Витрат) 

Ставка 
дисконтування 

(%) 

Період 
окупності

81 
(років) 

Примітки / мотиви 

Експериментальні заходи � ВЗВ 20% 30% 20 � Заходи, спрямовані лише на скорочення 
витрат, складніше реалізувати, ніж заходи, 
що також зменшують енергоспоживання або 
витрати. 

Домогосподарства 

Управління опаленням на рівні 
будівель 

� Сучасні індивідуальні 
теплопункти 

40% 25% 15 � Коротші періоди окупності завдяки 
коротшому строку погашення та / або угодам 
оренди чи лізингу.  

� В цілому бар’єрні ставки відповідають 
оцінкам у широкому спектрі опублікованих 
досліджень. 

� Трансакційні витрати відображають 
слабкість ОСББ і значний розмір витрат на 
отримання фінансування, укладення 
контрактів і координацію. 

Прилади управління 
опаленням у квартирах та 
офісах (багатоквартирні та 
офісні будинки) 

� Регулятори тепла на 
радіаторах 

� Термостати 

40% 25% 15 � Коротші періоди окупності завдяки 
коротшому строку погашення 

� В цілому бар’єрні ставки відповідають 
оцінкам у спектрі опублікованих досліджень. 

� Трансакційні витрати відображають 
слабкість ОСББ і значний розмір витрат на 
отримання фінансування, укладення 
контрактів і координацію. 

Заходи з теплоізоляції у 
домогосподарствах та МСП 

� Теплоізоляція будинків 
(стіни, підлоги, дахи) 

� Подвійні / потрійні 
склопакети 

30% 25% 15 � Коротші періоди окупності завдяки 
коротшому строку погашення та / або угодам 
оренди чи лізингу.  

� В цілому бар’єрні ставки відповідають 
оцінкам у широкому спектрі опублікованих 
досліджень. 

Відновлювана генерація тепла 
у домогосподарствах 

� Бойлери на біомасі для 
домогосподарств 

30% 30% 15 � Коротші періоди окупності завдяки 
коротшому строку погашення та / або угодам 
оренди чи лізингу.  

� Вища ставка дисконтування пояснюється 
використанням менш знайомих технологій 



Скорочення викидів парникових газів в Україні Припущення щодо трансакційних витрат, ставок дисконтування та періодів окупності 

 
 

NERA Economic Consulting 138
 

Категорія Приклади заходів 
скорочення 

Трансакційні 
витрати 
(% кап. 
Витрат) 

Ставка 
дисконтування 

(%) 

Період 
окупності

81 
(років) 

Примітки / мотиви 

Заходи з теплоізоляції у 
багатоквартирних та офісних 
будинках 

� Ізоляція конструкційних 
елементів 

� Зовнішня обшивка 

40% 25% 15 � Додаткові трансакційні витрати у зв'язку з 
необхідністю спільних дій (наприклад, 
координація дій власників та мешканців, 
ОСББ). 

Пасажирський транспорт – 
приватний 

� Пасажирські авто 30% 25% 15 � Коротші періоди окупності пояснюються 
коротшим ресурсом транспортних засобів. 

Пасажирський транспорт – 
громадський 

� Автобуси 
� Електричні автобуси 

15% 25% 10 � Нижчі трансакційні витрати пояснюються 
економією на масштабі. 

Промисловість, летючі викиди, відходи 
Нові промислові виробничі 
потужності 

� Нові цементні потужності 
� Нові металургійні 
потужності 

15% 20% 15 � Нижчі трансакційні витрати обумовлені 
розвиненими ланцюгами поставок та добре 
відомими вимогами до планування. 

Відходи � Промислове спалювання 
відходів 

15% 25% 15 � Заходи з використанням відходів часто 
починаються з відсутності належних умов 
(відсутність інфраструктури збору та 
утилізації), і часто стикаються зі значними 
регуляторними перепонами 

Управління відходами 
(звалищами) 

� Вловлювання звалищного 
газу 

20% 25-30% 15 � Заходи з використанням відходів часто 
починаються з відсутності належних умов 
(відсутність інфраструктури збору та 
утилізації), і часто стикаються зі значними 
регуляторними перепонами 

� Обумовлюється поточною малою часткою 
законних звалищ. 

Очистка стічних вод 
(побутових та промислових) 

� Механічна та біологічна 
очистка 

� Анаеробна очистка 

30% 25-30% 15 � Заходи з використанням відходів часто 
починаються з відсутності належних умов 
(відсутність інфраструктури збору та 
утилізації), і часто стикаються зі значними 
регуляторними перепонами 

Рекуперація скидного тепла � Рекуперація скидного 
потенціалу у паперово-
целюлозній промисловості 

15% 20% 15 � Нижчі бар’єрні ставки для енергомістких 
галузей, в яких витрати на енергоносії 
складають значну частину операційних 
витрат. 
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Категорія Приклади заходів 
скорочення 

Трансакційні 
витрати 
(% кап. 
Витрат) 

Ставка 
дисконтування 

(%) 

Період 
окупності

81 
(років) 

Примітки / мотиви 

Енергомістка промисловість � Вдосконалення 
технологічних процесів 

� Системи енергетичного 
менеджменту 

15% 20% 15 � Нижчі бар’єрні ставки для енергомістких 
галузей, в яких витрати на енергоносії 
складають значну частину операційних 
витрат. 

Ефективне використання 
електроенергії 

� Більш ефективні 
двигуни (насоси, 
приводи з частотним 
регулюванням, 
компресори) 

� Двигуни адекватних 
розмірів 

15% 20% 15 � Нижчі бар’єрні ставки для енергомістких 
галузей, в яких витрати на енергоносії 
складають значну частину операційних 
витрат. 

Хімічні процеси Каталізатори - азотна 
кислота 

15% 20% 15 � Нижчі бар’єрні ставки для енергомістких 
галузей, в яких витрати на енергоносії 
складають значну частину операційних 
витрат. 

Вугільна промисловість Шахтний метан 20% 25% 15 � Для неперевірених заходів більш 
ймовірність виникнення додаткових бар'єрів. 

Постачання природного газу Недопущення витоків газу 25% 25% 15 � Нижчі бар’єрні ставки для перевірених 
технологій і процесів. 

Вантажний транспорт 
Вантажний автомобільний 
транспорт 

� Ефективні ТЗ, краще ТО 
� Краще управління парком 
ТЗ 

15% 20% 15 � Нижчі бар’єрні ставки для комерційних ТЗ, 
для яких витрати на пальне та 
альтернативна вартість часу ТО складають 
значну частину операційних витрат. 

Сільське та лісове господарство 
Сільське господарство - 
рослини 

� Мале втручання 
� Точне внесення добрив 
� Іонофори 
� Ротація культур 

30% 20-25% 15 � Заходи часто є розпорошеними і вимагають 
загальних змін у культурі. 

Сільське господарство – 
землекористування 

� Конверсія земель 
� Управління пасовищами 

30% 20-25% 15 � Значні потреби в координації у зв'язку з 
частою розпорошеністю земельних прав. 

� Крім цього, межі ділянок часто не є чітко 
визначеними. 
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Категорія Приклади заходів 
скорочення 

Трансакційні 
витрати 
(% кап. 
Витрат) 

Ставка 
дисконтування 

(%) 

Період 
окупності

81 
(років) 

Примітки / мотиви 

Сільське господарство – 
тваринництво 

� Краще управління 
органічними відходами 

� Краща дієта для худоби 

30% 20-25% 15 � Розпорошені заходи 
� Ефективне використання відходів 
тваринництва ускладнюється відсутністю 
достатніх потреб в енергії на місцях 
(проблема сезонності). 

Лісове господарство � Насадження нових / 
відновлення вирублених 
лісів 

� Відновлення 
некондиційних лісів 

30% 20-25% 15 � Значні потреби в координації у зв'язку з 
частою розпорошеністю земельних прав. 
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Вставка 4 
Порівняння припущень щодо критеріїв фінансування проектів 

Ми порівняли вищенаведені припущення з альтернативними формулюваннями 
інвестиційних критеріїв, зокрема у сфері проектного фінансування. Для прикладу 
розглянемо фінансування проекту інвестицій у ВЕС з наступними параметрами: 

2) Фінансування – 80% боргове, 20% акціонерне 

3) Вартість капіталу – 12% 

4) Строк погашення – 10 років, пільговий період – 1 рік 

5) Період інвестицій – 20 років 

6) Рентабельність капіталу – 25% 

7) Коефіцієнт покриття обслуговування боргу – 1,2 

У багатьох конфігураціях основним обмеженням є КПОБ. При такому рівні 
КПОБ грошові потоки в окремі роки повинні бути відносно високими – не нижче, 
ніж при ефективній IRR (внутрішній нормі дохідності) 20 відсотків протягом 
терміну експлуатації обладнання. Для України ми прийняли такі ж або вищі 
«еквівалентні» ставки, оскільки в Україні інвестиції у відновлювану енергетику 
не здійснюються або майже не здійснюються нижче цього рівня IRR. 
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Додаток C. Припущення щодо цін на енергоносії 

У цьому додатку представлені припущення щодо цін на паливо: 

Діаграма  C.1 
Припущення щодо цін на паливо для різних років та сценаріїв 

2010 2020 2020 2020 2030 2030 2030

Галузь Паливо

Одини

ця 
вимір

юванн Всі

Статус-
кво

Запла

нован

а 
політи

Додатк

ова 
політи

ка

Статус-
кво

Запла

нован

а 
політи

Додатк

ова 
політи

ка

Ціна вугілля €/т 40.8 42.6 48.5 48.5 44.2 50.4 50.4
Ціна газу €/MВтг 19.2 28.1 28.1 28.1 31.2 31.2 31.2
Ціна біомаси €/MВтг 29.1 35.4 35.4 35.4 42.9 42.9 42.9
Ціна мазуту €/т 333 510 510 510 567 567 567
Ціна електроенергії €/MВтг н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
Ціна тепла €/MВтг н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
Ціна вугілля €/т 57.5 60.1 68.5 68.5 62.4 71.1 71.1
Ціна газу €/MВтг 19.2 28.1 28.1 28.1 31.2 31.2 31.2
Ціна біомаси €/MВтг 29.1 35.4 35.4 35.4 42.9 42.9 42.9
Ціна мазуту €/т 333 510 510 510 567 567 567
Ціна електроенергії €/MВтг 65.3 79.4 79.4 113.6 80.3 80.3 114.5
Ціна тепла €/MВтг н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
Ціна вугілля €/т 40.8 42.6 48.5 48.5 44.2 50.4 50.4
Ціна газу €/MВтг 9.9 9.9 28.1 28.1 9.9 31.2 31.2
Ціна біомаси €/MВтг 64.1 77.8 77.8 77.8 94.5 94.5 94.5
Ціна мазуту €/т 267 288 288 288 285 285 285
Ціна електроенергії €/MВтг 26.6 26.6 83.1 119.0 26.6 84.1 120.0
Ціна тепла €/MВтг 22.3 22.3 31.1 51.5 22.3 31.5 52.0

Електр

оенерге

тика

Галузь

Комерц

. / 
Житл.

 

Джерело: МЕА, E4Tech, а також оцінки та результати моделювання NERA/BNEF 

Примітка: Для компаній централізованого теплопостачання діють дотаційні ціни на газ. У 
сценарії «Статус-кво» ціни на газ для таких компаній протягом періоду моделювання 
залишаються на рівні нижче (ринкових) цін, що діють для генеруючих компаній. У сценаріях 
«Запланована політика» та «Додаткова політика» субсидіювання компаній ЦТ зменшується 
з припиненням до 2015 р. 
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Діаграма  C.2 
Припущення щодо цін на паливо- «Статус-кво» 
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Діаграма  C.3 
Припущення щодо цін на паливо- «Запланована політика» 
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Діаграма  C.4 
Припущення щодо цін на паливо- «Додаткова політика» 
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Додаток D. Дані кривих ГВС 

У цьому додатку представлені дані для повних кривих ГВС, що наводяться в 
основному тексті звіту. 

Таблиця  D.1 
Повна крива ГВС, «Статус-кво», 2030 р. 

Сектор Опис Скорочення 
(т CO2) 

Ціна 
(євро) 

ЦТ 
Вугільні ТЕЦ для мереж ЦТ (модернізація 
існуючих потужностей) 0.33 -300 

Електроенергетика 
Вугільні електростанції (реконструкція і 
модернізація існуючих вугільних станцій) 2.51 -300 

Транспорт Громадський транспорт (модернізовані автобуси) 0.09 -300 

Електроенергетика Фотовольтаїка 2.95 -300 

ЦТ 
Газові ТЕЦ для мереж ЦТ (модернізація та 
реконструкція існуючих потужностей) 0.01 -300 

ЦТ Нові вугільні ТЕЦ для мереж ЦТ 1.87 -300 

ЦТ Нові вугільні ТЕЦ для мереж ЦТ 1.23 -252 

Електроенергетика 
Вугільні електростанції (модернізація існуючих 
вугільних станцій) 4.83 -251 

ЦТ 
Лише теплові газові бойлери для мереж ЦТ 
(модернізація існуючих потужностей) 6.34 -237 

Промисловість 

Вапно (зменшення поверхневих втрат тепла, 
покращене спалювання у печах, управління 
технологічними процесами) 2.15 -200 

Транспорт 

Пасажирський автотранспорт (покращена 
ефективність використання пального, гібридні та 
електричні авто, скраплений газ) 13.89 -173 

Промисловість 

Аміак (енергетичний менджмент, рекуперація 
водню, синтез низького тиску, покращення 
технологічних процесів) 0.32 -146 

Електроенергетика Вугільні електростанції (нові потужності) 2.18 -136 

ЦТ Нові лише теплові газові бойлери для мереж ЦТ 1.81 -132 

Електроенергетика Вітряні потужності (висока якість) 3.96 -132 

Промисловість 

Аміак (енергетичний менджмент, рекуперація 
водню, синтез низького тиску, покращення 
технологічних процесів) 2.47 -128 

Промисловість 

НПЗ (енергетичний менеджмент, покращене 
управління технологічними процесами, насоси / 
двигуни / стиснене повітря, рекуперація скидного 
тепла) 1.38 -117 

Промисловість 
Ефективне використання електроенергії у 
промисловості - сучасні двигуни, приводи з 1.70 -110 
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Сектор Опис Скорочення 
(т CO2) 

Ціна 
(євро) 

частотним регулюванням, компресори 

Промисловість 

Ефективне використання електроенергії у 
промисловості - сучасні двигуни, приводи з 
частотним регулюванням, компресори 1.65 -104 

Промисловість 

Цементна галузь (високий ступень заміни 
клінкеру, перехід на інші вили пального і 
спалювання відходів, модернізація печей, 
покращення технологічних процесів) 1.63 -79 

Електроенергетика 
Вугільна електрогенерація - спільне спалювання 
біомаси 0.31 -75 

Промисловість 
Папір (рекуперація скидного тепла, управління 
технологічними процесами та пінч-аналіз) 0.02 -68 

Промисловість Керамічна галузь (покращене сушіння та випал) 0.23 -66 

Промисловість Керамічна галузь (покращене сушіння та випал) 0.27 -64 

ЦТ Нові лише теплові вугільні бойлери для мереж ЦТ 0.61 -60 

Промисловість 

Металургія (заміна мартенівських печей, 
покращення технологічних процесів, у тому числі 
контроль вологості вугілля, рекуперація тепла, 
енергетичний моніторинг і менеджмент, 
автоматизація підігрівачів видування) 21.81 -39 

Промисловість 

Металургія (заміна мартенівських печей, 
покращення технологічних процесів, у тому числі 
контроль вологості вугілля, рекуперація тепла, 
енергетичний моніторинг і менеджмент, 
автоматизація підігрівачів видування) 12.97 -32 

Промисловість 

Вапно (зменшення поверхневих втрат тепла, 
покращене спалювання у печах, управління 
технологічними процесами) 1.94 -32 

Промисловість 

Цементна галузь (високий ступень заміни 
клінкеру, перехід на інші вили пального і 
спалювання відходів, модернізація печей, 
покращення технологічних процесів) 2.45 -22 

ЦТ Нові лише теплові газові бойлери для мереж ЦТ 0.25 -7 

ГТС 

Газогони (зменшення витоків, ущільнення 
компресорів, заміна пневматичних пристроїв з 
високими витоками, прямі перевірки та 
профілактичне ТО) 2.66 -0 

Транспорт 

Вантажний автотранспорт (покращена 
ефективність використання палива, 
профілактичне ТО і ремонт) 0.64 0 

Промисловість Виробництво цегли (покращене сушіння та випал) 0.09 0 

Будівлі 

Житлові будівлі з індивідуальним опаленням 
(перехід на інші види пального, ізоляція підлог / 
дахів, подвійні або потрійні склопакети, обшивка 
зовнішніх стін, ізоляція пустотілих стін) 0.61 0 
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Сектор Опис Скорочення 
(т CO2) 

Ціна 
(євро) 

ГТС 

Газогони (зменшення витоків, ущільнення 
компресорів, заміна пневматичних пристроїв з 
високими витоками, прямі перевірки та 
профілактичне ТО) 16.59 4 

Електроенергетика Атомна енергетика (частково побудовані блоки) 11.73 5 

ЦТ Нові газові ТЕЦ для мереж ЦТ 0.60 5 

Електроенергетика 

Електроенергетика - передача та розподіл 
(покращений моніторинг, контроль та виявлення 
проблем, зменшення втрат) 1.33 5 

Електроенергетика Вітряні потужності (середня якість) 8.32 6 

ЦТ 
Лише теплові газові бойлери для мереж ЦТ 
(модернізація існуючих потужностей) 1.68 8 

Електроенергетика ГЕС (малі, руслові) 1.64 10 

ЦТ 
Вугільні ТЕЦ для мереж ЦТ (модернізація 
існуючих потужностей) 0.12 12 

ЦТ Нові лише теплові газові бойлери для мереж ЦТ 33.96 12 

Промисловість 

Цементна галузь (високий ступень заміни 
клінкеру, перехід на інші вили пального і 
спалювання відходів, модернізація печей, 
покращення технологічних процесів) 0.19 14 

Електроенергетика ГТКЦ електроенергія (нові установки) 5.77 20 

Будівлі 

Нежитлові будівлі з індивідуальним опаленням 
(перехід на інші види пального, ізоляція підлог / 
дахів, подвійні або потрійні склопакети, обшивка 
зовнішніх стін, ізоляція пустотілих стін) 2.46 23 

Промисловість 

Вапно (зменшення поверхневих втрат тепла, 
покращене спалювання у печах, управління 
технологічними процесами) 2.61 24 

Відходи 
Стічні води (спалювання, очистка, анаеробна 
обробка) 1.87 26 

Промисловість Керамічна галузь (покращене сушіння та випал) 0.21 29 

Промисловість 

Металургія (заміна мартенівських печей, 
покращення технологічних процесів, у тому числі 
контроль вологості вугілля, рекуперація тепла, 
енергетичний моніторинг і менеджмент, 
автоматизація підігрівачів видування) 4.64 31 

Електроенергетика 
Вугільна електрогенерація - спільне спалювання 
біомаси 1.19 31 

Транспорт 

Пасажирський автотранспорт (покращена 
ефективність використання пального, гібридні та 
електричні авто, скраплений газ) 0.94 36 

Вугільна галузь 

Шахтний метан (покращена дегазифікація, 
спалювання попутного газу, виробництво 
електроенергії) 5.54 36 
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Сектор Опис Скорочення 
(т CO2) 

Ціна 
(євро) 

Відходи 
Звалищний газ (компостування, переробка 
відходів, генерація енергії) 3.57 37 

Транспорт 

Вантажний автотранспорт (покращена 
ефективність використання палива, 
профілактичне ТО і ремонт) 0.16 60 

Промисловість 

НПЗ (енергетичний менеджмент, покращене 
управління технологічними процесами, насоси / 
двигуни / стиснене повітря, рекуперація скидного 
тепла) 0.13 61 

Будівлі 

Нежитлові будівлі з індивідуальним опаленням 
(перехід на інші види пального, ізоляція підлог / 
дахів, подвійні або потрійні склопакети, обшивка 
зовнішніх стін, ізоляція пустотілих стін) 0.18 88 

Промисловість Виробництво цегли (покращене сушіння та випал) 0.12 94 

Промисловість 

Аміак (енергетичний менджмент, рекуперація 
водню, синтез низького тиску, покращення 
технологічних процесів) 1.30 99 

Електроенергетика Вітряні потужності (низька якість) 6.91 100 

Транспорт Громадський транспорт (модернізовані автобуси) 0.50 100 

ЦТ 

Модернізація мереж ЦТ: заміна ізольованими 
трубами або встановлення ізоляції, зменшення 
витоків, профілактичне ТО) 1.67 104 

Промисловість 

Цементна галузь (високий ступень заміни 
клінкеру, перехід на інші вили пального і 
спалювання відходів, модернізація печей, 
покращення технологічних процесів) 2.77 105 

Електроенергетика ГТКЦ електроенергія (нові установки) 26.19 108 

ЦТ 
Нові лише теплові бойлери на біомасі для мереж 
ЦТ 1.66 108 

Електроенергетика 

Електроенергетика - передача та розподіл 
(покращений моніторинг, контроль та виявлення 
проблем, зменшення втрат) 0.01 129 

Промисловість 
Папір (рекуперація скидного тепла, управління 
технологічними процесами та пінч-аналіз) 0.97 132 

Електроенергетика Електростанції на біомасі 0.74 144 

ЦТ Нові лише теплові газові бойлери для мереж ЦТ 0.37 145 

Електроенергетика ГЕС (великі, водосховища) 6.93 148 

Електроенергетика Газові турбіни - електрогенерація 0.31 163 

Транспорт 

Вантажний автотранспорт (покращена 
ефективність використання палива, 
профілактичне ТО і ремонт) 0.05 170 

Транспорт 
Пасажирський автотранспорт (покращена 
ефективність використання пального, гібридні та 1.39 179 
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Сектор Опис Скорочення 
(т CO2) 

Ціна 
(євро) 

електричні авто, скраплений газ) 

Будівлі 

Житлові будинки, підключені до мереж ЦТ 
(встановлення або модернізація індивідуальних 
теплопунктів та приладів обліку, управління 
опаленням, заходи енергоефективності (ізоляція, 
зовнішня обшивка)) 1.51 180 

Будівлі 

Нежитлові будівлі з індивідуальним опаленням 
(перехід на інші види пального, ізоляція підлог / 
дахів, подвійні або потрійні склопакети, обшивка 
зовнішніх стін, ізоляція пустотілих стін) 4.06 187 

Електроенергетика Атомна енергетика (нові) 3.82 188 

ЦТ 

Модернізація мереж ЦТ: заміна ізольованими 
трубами або встановлення ізоляції, зменшення 
витоків, профілактичне ТО) 0.92 190 

Промисловість Виробництво цегли (покращене сушіння та випал) 0.01 199 
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Таблиця  D.2 
Повна крива ГВС, «Запланована політика», 2030 р. 

Сектор Опис Скорочення 
(т CO2) 

Ціна 
(євро) 

Електроенергетика 
Вугільні електростанції (реконструкція і 
модернізація існуючих вугільних станцій) 2.91 -300 

Електроенергетика Фотовольтаїка 2.95 -300 

ЦТ Нові вугільні ТЕЦ для мереж ЦТ 2.31 -300 

Транспорт 
Громадський транспорт (модернізовані 
автобуси) 0.10 -300 

ЦТ 
Вугільні ТЕЦ для мереж ЦТ (модернізація 
існуючих потужностей) 0.35 -211 

Промисловість 

Вапно (зменшення поверхневих втрат 
тепла, покращене спалювання у печах, 
управління технологічними процесами) 2.07 -197 

ЦТ Нові вугільні ТЕЦ для мереж ЦТ 0.57 -177 

Електроенергетика 
Вугільні електростанції (модернізація 
існуючих вугільних станцій) 4.80 -175 

Транспорт 

Пасажирський автотранспорт (покращена 
ефективність використання пального, 
гібридні та електричні авто, скраплений газ) 13.75 -173 

ЦТ 
Лише теплові газові бойлери для мереж ЦТ 
(модернізація існуючих потужностей) 1.83 -155 

Промисловість 

Ефективне використання електроенергії у 
промисловості - сучасні двигуни, приводи з 
частотним регулюванням, компресори 1.81 -150 

Промисловість 

Ефективне використання електроенергії у 
промисловості - сучасні двигуни, приводи з 
частотним регулюванням, компресори 1.65 -146 

Промисловість 

Аміак (енергетичний менджмент, 
рекуперація водню, синтез низького тиску, 
покращення технологічних процесів) 0.32 -146 

Електроенергетика Вітряні потужності (висока якість) 3.75 -129 

Промисловість 

Аміак (енергетичний менджмент, 
рекуперація водню, синтез низького тиску, 
покращення технологічних процесів) 2.47 -128 

Промисловість 

НПЗ (енергетичний менеджмент, 
покращене управління технологічними 
процесами, насоси / двигуни / стиснене 
повітря, рекуперація скидного тепла) 1.38 -117 

Електроенергетика Вугільні електростанції (нові потужності) 1.05 -101 

Електроенергетика Вітряні потужності (середня якість) 3.44 -95 
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Сектор Опис Скорочення 
(т CO2) 

Ціна 
(євро) 

Промисловість 

Цементна галузь (високий ступень заміни 
клінкеру, перехід на інші вили пального і 
спалювання відходів, модернізація печей, 
покращення технологічних процесів) 1.63 -82 

Електроенергетика ГЕС (малі, руслові) 0.52 -69 

Промисловість 

Папір (рекуперація скидного тепла, 
управління технологічними процесами та 
пінч-аналіз) 0.02 -68 

Промисловість 
Керамічна галузь (покращене сушіння та 
випал) 0.23 -66 

Промисловість 
Керамічна галузь (покращене сушіння та 
випал) 0.26 -64 

Електроенергетика Вугільні електростанції (нові потужності) 0.23 -64 

Електроенергетика 
Вугільна електрогенерація - спільне 
спалювання біомаси 0.05 -59 

ЦТ 
Нові лише теплові вугільні бойлери для 
мереж ЦТ 0.37 -51 

Промисловість 

Металургія (заміна мартенівських печей, 
покращення технологічних процесів, у тому 
числі контроль вологості вугілля, 
рекуперація тепла, енергетичний 
моніторинг і менеджмент, автоматизація 
підігрівачів видування) 21.88 -45 

Електроенергетика 

Електроенергетика - передача та розподіл 
(покращений моніторинг, контроль та 
виявлення проблем, зменшення втрат) 0.77 -41 

Електроенергетика 

Електроенергетика - передача та розподіл 
(покращений моніторинг, контроль та 
виявлення проблем, зменшення втрат) 0.82 -40 

Промисловість 

Металургія (заміна мартенівських печей, 
покращення технологічних процесів, у тому 
числі контроль вологості вугілля, 
рекуперація тепла, енергетичний 
моніторинг і менеджмент, автоматизація 
підігрівачів видування) 12.97 -40 

Промисловість 

Вапно (зменшення поверхневих втрат 
тепла, покращене спалювання у печах, 
управління технологічними процесами) 1.94 -37 

Електроенергетика ГЕС (малі, руслові) 0.60 -29 

Електроенергетика 
Атомна енергетика (частково побудовані 
блоки) 15.40 -28 

Промисловість 
Цементна галузь (високий ступень заміни 
клінкеру, перехід на інші вили пального і 2.49 -26 
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Сектор Опис Скорочення 
(т CO2) 

Ціна 
(євро) 

спалювання відходів, модернізація печей, 
покращення технологічних процесів) 

ЦТ 

Модернізація мереж ЦТ: заміна 
ізольованими трубами або встановлення 
ізоляції, зменшення витоків, профілактичне 
ТО) 5.08 -11 

ЦТ 

Модернізація мереж ЦТ: заміна 
ізольованими трубами або встановлення 
ізоляції, зменшення витоків, профілактичне 
ТО) 0.76 -11 

ГТС 

Газогони (зменшення витоків, ущільнення 
компресорів, заміна пневматичних 
пристроїв з високими витоками, прямі 
перевірки та профілактичне ТО) 6.97 -2 

Будівлі 

Нежитлові будинки, підключені до мереж 
ЦТ (встановлення або модернізація 
індивідуальних теплопунктів та приладів 
обліку, управління опаленням, заходи 
енергоефективності (ізоляція, зовнішня 
обшивка)) 0.87 0 

Транспорт 

Вантажний автотранспорт (покращена 
ефективність використання палива, 
профілактичне ТО і ремонт) 0.64 0 

Будівлі 

Житлові будівлі з індивідуальним 
опаленням (перехід на інші види пального, 
ізоляція підлог / дахів, подвійні або потрійні 
склопакети, обшивка зовнішніх стін, 
ізоляція пустотілих стін) 2.52 0 

Будівлі 

Нежитлові будівлі з індивідуальним 
опаленням (перехід на інші види пального, 
ізоляція підлог / дахів, подвійні або потрійні 
склопакети, обшивка зовнішніх стін, 
ізоляція пустотілих стін) 0.02 0 

Будівлі 

Житлові будівлі з індивідуальним 
опаленням (перехід на інші види пального, 
ізоляція підлог / дахів, подвійні або потрійні 
склопакети, обшивка зовнішніх стін, 
ізоляція пустотілих стін) 0.37 0 

Будівлі 

Житлові будинки, підключені до мереж ЦТ 
(встановлення або модернізація 
індивідуальних теплопунктів та приладів 
обліку, управління опаленням, заходи 
енергоефективності (ізоляція, зовнішня 
обшивка)) 3.45 0 

Промисловість 
Виробництво цегли (покращене сушіння та 
випал) 0.09 0 
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Сектор Опис Скорочення 
(т CO2) 

Ціна 
(євро) 

ГТС 

Газогони (зменшення витоків, ущільнення 
компресорів, заміна пневматичних 
пристроїв з високими витоками, прямі 
перевірки та профілактичне ТО) 12.28 2 

ЦТ Нові вугільні ТЕЦ для мереж ЦТ 0.02 9 

ЦТ Нові вугільні ТЕЦ для мереж ЦТ 0.16 11 

Промисловість 

Вапно (зменшення поверхневих втрат 
тепла, покращене спалювання у печах, 
управління технологічними процесами) 2.55 20 

Електроенергетика Вітряні потужності (висока якість) 0.59 21 

Відходи 
Стічні води (спалювання, очистка, 
анаеробна обробка) 1.87 26 

Електроенергетика Вітряні потужності (середня якість) 0.47 27 

Промисловість 
Керамічна галузь (покращене сушіння та 
випал) 0.21 28 

Промисловість 

Металургія (заміна мартенівських печей, 
покращення технологічних процесів, у тому 
числі контроль вологості вугілля, 
рекуперація тепла, енергетичний 
моніторинг і менеджмент, автоматизація 
підігрівачів видування) 4.59 30 

ЦТ 

Модернізація мереж ЦТ: заміна 
ізольованими трубами або встановлення 
ізоляції, зменшення витоків, профілактичне 
ТО) 13.11 33 

Вугільна галузь 

Шахтний метан (покращена дегазифікація, 
спалювання попутного газу, виробництво 
електроенергії) 27.24 33 

Транспорт 

Пасажирський автотранспорт (покращена 
ефективність використання пального, 
гібридні та електричні авто, скраплений газ) 1.07 33 

ЦТ 
Вугільні ТЕЦ для мереж ЦТ (модернізація 
існуючих потужностей) 0.19 34 

Електроенергетика 

Електроенергетика - передача та розподіл 
(покращений моніторинг, контроль та 
виявлення проблем, зменшення втрат) 1.81 35 

Відходи 
Звалищний газ (компостування, переробка 
відходів, генерація енергії) 3.57 37 

Будівлі 

Нежитлові будівлі з індивідуальним 
опаленням (перехід на інші види пального, 
ізоляція підлог / дахів, подвійні або потрійні 
склопакети, обшивка зовнішніх стін, 
ізоляція пустотілих стін) 3.21 37 
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Сектор Опис Скорочення 
(т CO2) 

Ціна 
(євро) 

Електроенергетика 
Вугільна електрогенерація - спільне 
спалювання біомаси 0.75 37 

ЦТ 
Лише теплові газові бойлери для мереж ЦТ 
(модернізація існуючих потужностей) 7.46 42 

Електроенергетика Вітряні потужності (низька якість) 7.88 43 

Транспорт 

Вантажний автотранспорт (покращена 
ефективність використання палива, 
профілактичне ТО і ремонт) 0.16 60 

Промисловість 

НПЗ (енергетичний менеджмент, 
покращене управління технологічними 
процесами, насоси / двигуни / стиснене 
повітря, рекуперація скидного тепла) 0.13 61 

Електроенергетика 
Вугільні електростанції (модернізація 
існуючих вугільних станцій) 0.02 61 

ЦТ 
Нові лише теплові газові бойлери для 
мереж ЦТ 0.48 63 

ЦТ 
Нові лише теплові бойлери на біомасі для 
мереж ЦТ 2.58 70 

Електроенергетика ГЕС (великі, водосховища) 11.61 75 

ЦТ 
Нові лише теплові газові бойлери для 
мереж ЦТ 21.76 78 

Електроенергетика ГТКЦ електроенергія (нові установки) 18.79 89 

Промисловість 
Виробництво цегли (покращене сушіння та 
випал) 0.12 91 

Електроенергетика Вітряні потужності (середня якість) 0.02 97 

Промисловість 

Цементна галузь (високий ступень заміни 
клінкеру, перехід на інші вили пального і 
спалювання відходів, модернізація печей, 
покращення технологічних процесів) 2.92 98 

Промисловість 

Аміак (енергетичний менджмент, 
рекуперація водню, синтез низького тиску, 
покращення технологічних процесів) 1.30 99 

Транспорт 
Громадський транспорт (модернізовані 
автобуси) 0.48 100 

Електроенергетика Атомна енергетика (нові) 13.01 114 

Електроенергетика Газові турбіни - електрогенерація 0.02 123 

Будівлі 

Житлові будівлі з індивідуальним 
опаленням (перехід на інші види пального, 
ізоляція підлог / дахів, подвійні або потрійні 
склопакети, обшивка зовнішніх стін, 
ізоляція пустотілих стін) 4.57 123 
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Сектор Опис Скорочення 
(т CO2) 

Ціна 
(євро) 

Електроенергетика Електростанції на біомасі 1.42 130 

Промисловість 

Папір (рекуперація скидного тепла, 
управління технологічними процесами та 
пінч-аналіз) 0.97 132 

ЦТ 

Модернізація мереж ЦТ: заміна 
ізольованими трубами або встановлення 
ізоляції, зменшення витоків, профілактичне 
ТО) 0.13 163 

ЦТ Нові вугільні ТЕЦ для мереж ЦТ 0.01 163 

Транспорт 

Вантажний автотранспорт (покращена 
ефективність використання палива, 
профілактичне ТО і ремонт) 0.05 170 

Транспорт 

Пасажирський автотранспорт (покращена 
ефективність використання пального, 
гібридні та електричні авто, скраплений газ) 1.40 179 

Будівлі 

Нежитлові будівлі з індивідуальним 
опаленням (перехід на інші види пального, 
ізоляція підлог / дахів, подвійні або потрійні 
склопакети, обшивка зовнішніх стін, 
ізоляція пустотілих стін) 1.29 180 

Електроенергетика 

Електроенергетика - передача та розподіл 
(покращений моніторинг, контроль та 
виявлення проблем, зменшення втрат) 0.03 185 

ЦТ 
Нові лише теплові газові бойлери для 
мереж ЦТ 0.01 186 

Будівлі 

Житлові будівлі з індивідуальним 
опаленням (перехід на інші види пального, 
ізоляція підлог / дахів, подвійні або потрійні 
склопакети, обшивка зовнішніх стін, 
ізоляція пустотілих стін) 0.23 198 

Промисловість 
Виробництво цегли (покращене сушіння та 
випал) 0.01 199 
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Таблиця  D.3 
Повна крива ГВС, «Додаткова політика», 2030 р. 

Сектор Опис Скорочення 
(т CO2) 

Ціна 
(євро) 

Електроенергетика 
Вугільні електростанції (реконструкція і 
модернізація існуючих вугільних станцій) 1.88 -300 

ЦТ Нові вугільні ТЕЦ для мереж ЦТ 0.81 -300 

Транспорт 
Громадський транспорт (модернізовані 
автобуси) 0.11 -300 

Промисловість 

Ефективне використання електроенергії у 
промисловості - сучасні двигуни, приводи з 
частотним регулюванням, компресори 1.96 -260 

Промисловість 

Ефективне використання електроенергії у 
промисловості - сучасні двигуни, приводи з 
частотним регулюванням, компресори 1.66 -257 

Промисловість 

Вапно (зменшення поверхневих втрат 
тепла, покращене спалювання у печах, 
управління технологічними процесами) 2.12 -223 

ЦТ Нові вугільні ТЕЦ для мереж ЦТ 0.46 -218 

Електроенергетика 
Вугільні електростанції (модернізація 
існуючих вугільних станцій) 1.11 -215 

ЦТ 
Нові лише теплові газові бойлери для 
мереж ЦТ 0.37 -206 

Електроенергетика 

Електроенергетика - передача та розподіл 
(покращений моніторинг, контроль та 
виявлення проблем, зменшення втрат) 1.60 -196 

Електроенергетика 

Електроенергетика - передача та розподіл 
(покращений моніторинг, контроль та 
виявлення проблем, зменшення втрат) 0.82 -196 

ЦТ 
Лише теплові газові бойлери для мереж ЦТ 
(модернізація існуючих потужностей) 6.52 -195 

Промисловість 

Металургія (заміна мартенівських печей, 
покращення технологічних процесів, у тому 
числі контроль вологості вугілля, 
рекуперація тепла, енергетичний 
моніторинг і менеджмент, автоматизація 
підігрівачів видування) 34.32 -181 

Промисловість 

Аміак (енергетичний менджмент, 
рекуперація водню, синтез низького тиску, 
покращення технологічних процесів) 1.06 -177 

Промисловість 

Аміак (енергетичний менджмент, 
рекуперація водню, синтез низького тиску, 
покращення технологічних процесів) 2.47 -175 

Промисловість Металургія (заміна мартенівських печей, 17.47 -172 
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Сектор Опис Скорочення 
(т CO2) 

Ціна 
(євро) 

покращення технологічних процесів, у тому 
числі контроль вологості вугілля, 
рекуперація тепла, енергетичний 
моніторинг і менеджмент, автоматизація 
підігрівачів видування) 

Електроенергетика Фотовольтаїка 5.89 -169 

ЦТ 
Вугільні ТЕЦ для мереж ЦТ (модернізація 
існуючих потужностей) 0.31 -164 

Транспорт 

Пасажирський автотранспорт (покращена 
ефективність використання пального, 
гібридні та електричні авто, скраплений газ) 14.87 -161 

Промисловість 

НПЗ (енергетичний менеджмент, 
покращене управління технологічними 
процесами, насоси / двигуни / стиснене 
повітря, рекуперація скидного тепла) 1.44 -157 

Електроенергетика Вітряні потужності (висока якість) 3.96 -147 

Будівлі 

Житлові будинки, підключені до мереж ЦТ 
(встановлення або модернізація 
індивідуальних теплопунктів та приладів 
обліку, управління опаленням, заходи 
енергоефективності (ізоляція, зовнішня 
обшивка)) 7.69 -139 

Будівлі 

Житлові будинки, підключені до мереж ЦТ 
(встановлення або модернізація 
індивідуальних теплопунктів та приладів 
обліку, управління опаленням, заходи 
енергоефективності (ізоляція, зовнішня 
обшивка)) 10.61 -139 

Будівлі 

Нежитлові будинки, підключені до мереж 
ЦТ (встановлення або модернізація 
індивідуальних теплопунктів та приладів 
обліку, управління опаленням, заходи 
енергоефективності (ізоляція, зовнішня 
обшивка)) 0.86 -135 

Будівлі 

Нежитлові будинки, підключені до мереж 
ЦТ (встановлення або модернізація 
індивідуальних теплопунктів та приладів 
обліку, управління опаленням, заходи 
енергоефективності (ізоляція, зовнішня 
обшивка)) 1.01 -132 

Промисловість 

Цементна галузь (високий ступень заміни 
клінкеру, перехід на інші вили пального і 
спалювання відходів, модернізація печей, 
покращення технологічних процесів) 1.63 -129 

Промисловість 
Керамічна галузь (покращене сушіння та 
випал) 0.32 -117 
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Сектор Опис Скорочення 
(т CO2) 

Ціна 
(євро) 

Промисловість 
Керамічна галузь (покращене сушіння та 
випал) 0.31 -115 

Електроенергетика Вітряні потужності (середня якість) 3.62 -113 

Промисловість 

Папір (рекуперація скидного тепла, 
управління технологічними процесами та 
пінч-аналіз) 0.02 -105 

Будівлі 

Нежитлові будівлі з індивідуальним 
опаленням (перехід на інші види пального, 
ізоляція підлог / дахів, подвійні або потрійні 
склопакети, обшивка зовнішніх стін, 
ізоляція пустотілих стін) 2.22 -104 

ЦТ 
Нові лише теплові вугільні бойлери для 
мереж ЦТ 0.54 -92 

Електроенергетика 
Атомна енергетика (частково побудовані 
блоки) 15.40 -83 

Електроенергетика ГЕС (малі, руслові) 0.71 -81 

Промисловість 

Вапно (зменшення поверхневих втрат 
тепла, покращене спалювання у печах, 
управління технологічними процесами) 4.13 -78 

Промисловість 

Цементна галузь (високий ступень заміни 
клінкеру, перехід на інші вили пального і 
спалювання відходів, модернізація печей, 
покращення технологічних процесів) 3.16 -69 

ЦТ 

Модернізація мереж ЦТ: заміна 
ізольованими трубами або встановлення 
ізоляції, зменшення витоків, профілактичне 
ТО) 5.89 -60 

ЦТ 

Модернізація мереж ЦТ: заміна 
ізольованими трубами або встановлення 
ізоляції, зменшення витоків, профілактичне 
ТО) 10.03 -59 

ГТС 

Газогони (зменшення витоків, ущільнення 
компресорів, заміна пневматичних 
пристроїв з високими витоками, прямі 
перевірки та профілактичне ТО) 19.25 -49 

Промисловість 
Виробництво цегли (покращене сушіння та 
випал) 0.08 -47 

Промисловість 
Виробництво цегли (покращене сушіння та 
випал) 0.04 -47 

Електроенергетика Атомна енергетика (нові) 7.70 -45 

Електроенергетика Вітряні потужності (низька якість) 3.44 -44 

Вугільна галузь Шахтний метан (покращена дегазифікація, 6.01 -36 
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Сектор Опис Скорочення 
(т CO2) 

Ціна 
(євро) 

спалювання попутного газу, виробництво 
електроенергії) 

Вугільна галузь 

Шахтний метан (покращена дегазифікація, 
спалювання попутного газу, виробництво 
електроенергії) 1.27 -36 

Відходи 
Стічні води (спалювання, очистка, 
анаеробна обробка) 0.38 -18 

Відходи 
Стічні води (спалювання, очистка, 
анаеробна обробка) 0.42 -14 

Електроенергетика Атомна енергетика (нові) 1.29 -7 

Будівлі 

Нежитлові будівлі з індивідуальним 
опаленням (перехід на інші види пального, 
ізоляція підлог / дахів, подвійні або потрійні 
склопакети, обшивка зовнішніх стін, 
ізоляція пустотілих стін) 0.17 -3 

Електроенергетика Електростанції на біомасі 0.68 -2 

Будівлі 

Житлові будівлі з індивідуальним 
опаленням (перехід на інші види пального, 
ізоляція підлог / дахів, подвійні або потрійні 
склопакети, обшивка зовнішніх стін, 
ізоляція пустотілих стін) 3.16 0 

Будівлі 

Житлові будівлі з індивідуальним 
опаленням (перехід на інші види пального, 
ізоляція підлог / дахів, подвійні або потрійні 
склопакети, обшивка зовнішніх стін, 
ізоляція пустотілих стін) 0.01 0 

Транспорт 

Вантажний автотранспорт (покращена 
ефективність використання палива, 
профілактичне ТО і ремонт) 0.63 0 

Електроенергетика 
Вугільна електрогенерація - спільне 
спалювання біомаси 3.38 0 

ЦТ 
Лише теплові газові бойлери для мереж ЦТ 
(модернізація існуючих потужностей) 1.17 5 

Електроенергетика Вітряні потужності (низька якість) 0.18 5 

Електроенергетика Електростанції на біомасі 2.30 6 

Електроенергетика 
Вугільна електрогенерація - спільне 
спалювання біомаси 0.24 13 

Будівлі 

Нежитлові будівлі з індивідуальним 
опаленням (перехід на інші види пального, 
ізоляція підлог / дахів, подвійні або потрійні 
склопакети, обшивка зовнішніх стін, 
ізоляція пустотілих стін) 0.72 15 

Відходи Звалищний газ (компостування, переробка 3.58 17 
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Сектор Опис Скорочення 
(т CO2) 

Ціна 
(євро) 

відходів, генерація енергії) 

Промисловість 

Вапно (зменшення поверхневих втрат 
тепла, покращене спалювання у печах, 
управління технологічними процесами) 0.06 19 

Відходи 
Стічні води (спалювання, очистка, 
анаеробна обробка) 1.07 20 

ЦТ 
Вугільні ТЕЦ для мереж ЦТ (модернізація 
існуючих потужностей) 0.01 20 

Вугільна галузь 

Шахтний метан (покращена дегазифікація, 
спалювання попутного газу, виробництво 
електроенергії) 19.93 21 

Електроенергетика Атомна енергетика (нові) 37.32 23 

Будівлі 

Житлові будинки, підключені до мереж ЦТ 
(встановлення або модернізація 
індивідуальних теплопунктів та приладів 
обліку, управління опаленням, заходи 
енергоефективності (ізоляція, зовнішня 
обшивка)) 7.74 26 

Електроенергетика 

Електроенергетика - передача та розподіл 
(покращений моніторинг, контроль та 
виявлення проблем, зменшення втрат) 0.11 26 

Промисловість 

Аміак (енергетичний менджмент, 
рекуперація водню, синтез низького тиску, 
покращення технологічних процесів) 0.59 27 

ЦТ 
Нові лише теплові газові бойлери для 
мереж ЦТ 0.43 28 

ЦТ 

Модернізація мереж ЦТ: заміна 
ізольованими трубами або встановлення 
ізоляції, зменшення витоків, профілактичне 
ТО) 0.78 31 

Промисловість 
Керамічна галузь (покращене сушіння та 
випал) 0.02 34 

ЦТ 
Нові лише теплові бойлери на біомасі для 
мереж ЦТ 7.07 34 

Будівлі 

Нежитлові будинки, підключені до мереж 
ЦТ (встановлення або модернізація 
індивідуальних теплопунктів та приладів 
обліку, управління опаленням, заходи 
енергоефективності (ізоляція, зовнішня 
обшивка)) 1.61 35 

Будівлі 

Житлові будівлі з індивідуальним 
опаленням (перехід на інші види пального, 
ізоляція підлог / дахів, подвійні або потрійні 
склопакети, обшивка зовнішніх стін, 
ізоляція пустотілих стін) 7.42 38 
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Сектор Опис Скорочення 
(т CO2) 

Ціна 
(євро) 

ЦТ 
Нові лише теплові газові бойлери для 
мереж ЦТ 14.31 41 

ЦТ 
Лише теплові газові бойлери для мереж ЦТ 
(модернізація існуючих потужностей) 3.32 42 

Промисловість 

Цементна галузь (високий ступень заміни 
клінкеру, перехід на інші вили пального і 
спалювання відходів, модернізація печей, 
покращення технологічних процесів) 2.51 47 

Електроенергетика ГТКЦ електроенергія (нові установки) 2.75 52 

Транспорт 

Пасажирський автотранспорт (покращена 
ефективність використання пального, 
гібридні та електричні авто, скраплений газ) 1.77 54 

Транспорт 
Громадський транспорт (модернізовані 
автобуси) 0.48 56 

Транспорт 

Вантажний автотранспорт (покращена 
ефективність використання палива, 
профілактичне ТО і ремонт) 0.20 58 

Промисловість 
Виробництво цегли (покращене сушіння та 
випал) 0.09 59 

Промисловість 

Папір (рекуперація скидного тепла, 
управління технологічними процесами та 
пінч-аналіз) 0.97 68 

Електроенергетика ГЕС (великі, водосховища) 4.09 68 

Будівлі 

Житлові будівлі з індивідуальним 
опаленням (перехід на інші види пального, 
ізоляція підлог / дахів, подвійні або потрійні 
склопакети, обшивка зовнішніх стін, 
ізоляція пустотілих стін) 1.81 101 

Будівлі 

Нежитлові будівлі з індивідуальним 
опаленням (перехід на інші види пального, 
ізоляція підлог / дахів, подвійні або потрійні 
склопакети, обшивка зовнішніх стін, 
ізоляція пустотілих стін) 2.15 106 

Будівлі 

Нежитлові будинки, підключені до мереж 
ЦТ (встановлення або модернізація 
індивідуальних теплопунктів та приладів 
обліку, управління опаленням, заходи 
енергоефективності (ізоляція, зовнішня 
обшивка)) 2.06 133 

Електроенергетика 

Електроенергетика - передача та розподіл 
(покращений моніторинг, контроль та 
виявлення проблем, зменшення втрат) 0.07 135 

Транспорт 

Пасажирський автотранспорт (покращена 
ефективність використання пального, 
гібридні та електричні авто, скраплений газ) 0.42 164 
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Сектор Опис Скорочення 
(т CO2) 

Ціна 
(євро) 

Будівлі 

Житлові будинки, підключені до мереж ЦТ 
(встановлення або модернізація 
індивідуальних теплопунктів та приладів 
обліку, управління опаленням, заходи 
енергоефективності (ізоляція, зовнішня 
обшивка)) 0.49 165 

Промисловість 
Виробництво цегли (покращене сушіння та 
випал) 0.02 168 

ЦТ 

Модернізація мереж ЦТ: заміна 
ізольованими трубами або встановлення 
ізоляції, зменшення витоків, профілактичне 
ТО) 0.04 168 

Транспорт 

Вантажний автотранспорт (покращена 
ефективність використання палива, 
профілактичне ТО і ремонт) 0.06 170 

Будівлі 

Житлові будівлі з індивідуальним 
опаленням (перехід на інші види пального, 
ізоляція підлог / дахів, подвійні або потрійні 
склопакети, обшивка зовнішніх стін, 
ізоляція пустотілих стін) 4.75 171 

ЦТ 
Нові лише теплові бойлери на біомасі для 
мереж ЦТ 1.54 171 

Будівлі 

Нежитлові будівлі з індивідуальним 
опаленням (перехід на інші види пального, 
ізоляція підлог / дахів, подвійні або потрійні 
склопакети, обшивка зовнішніх стін, 
ізоляція пустотілих стін) 0.07 198 
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