


Перший крок до розв’язання будь-якої проблеми – визнати її. Тому перш ніж говорити про 
рішення, давайте разом згадаємо і з’ясуємо, з чим ми сьогодні маємо справу. Ми в Міністер-
стві енергетики присвятили цьому серію дописів #Енергетика30, які можна знайти на нашій 
сторінці у Facebook, і запрошуємо вас – приєднуйтеся до дискусії!

Не можна казати, що за 30 років в українській енергетиці не відбувалося нічого гарного. 
Проте ці приклади радше є винятком, які тільки підтверджують правило. А правило полягає в 
тому, що вона хворіє на чимало проблем. Ми їх узагальнили у перелік із ключових дев’ятнад-
цяти.
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Першою проблемою, про яку ми хотіли б поговорити, є енергетична бідність.

Енергетично бідним називають домогосподарство, якому ледь вистачає або взагалі не виста-
чає коштів на обігрів та освітлення. Це має далекосяжні наслідки для здоров'я та добробуту 
людей – із захворюваннями органів дихання, серця та психічного здоров'я. При чому такі 
захворювання виникають не лише через низьку температуру  в помешканнях в холодну пору 
року, а й через стрес, пов'язаний з високими рахунками за енергію у порівнянні з наявним 
доходом.

На жаль, такі обставини знайомі 2️0 - 30% наших громадян, за різними оцінками. Через 
неможливість сплачувати за обігрів 2️2️% українців взимку економить і мерзне у своїх домів-
ках, за даними Держстату. Кожне п’яте домогосподарство отримує субсидії, оскільки йому 
платіжки за житлово-комунальні послуги не по кишені. А, згідно інших досліджень, більше 
чверті населення не може собі дозволити своєчасно оплачувати рахунки. 

Проблема #1.  
Енергетична бідність
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Міністерство енергетики України

Перше і найбільш очевидне – через бідність в цілому.

Українська економіка зростає повільно як для країни, що розвивається. Коли зростаємо, ми 
відстаємо від своїх же європейських сусідів, що розвиваються, коли падаємо – робимо це 
швидше за інших. В результаті, ми помітно відстали від тих, з ким мали б після розпаду СРСР 
крокувати поруч. 

В 2019 році ВВП України на одну особу за паритетом купівельної спроможності був нижчим 
рівня 1991 року, майже вдвічі нижчим ніж в країнах Європи, що розвиваються, і вчетверо 
менше, ніж у розвинутих країнах. Сьогодні надолужити це вкрай важко. Навіть темпи 
росту, наразі очікувані ринком в наступні п’ять років, занадто малі для скорочення нашого 
відставання.

Як справляється економіка в цілому, безпосередньо позначається й на доходах українців. 
Будемо відверті – середня зарплата в Україні є вчетверо меншою ніж середній показник по 
країнах ЄС. Близько третини населення має ознаки бідності. 

Кого звинувачувати – окреме питання. Економісти мають багато пояснень слабкого 
економічного зростання – він низької продуктивності праці до відсутності конкуренції у 
багатьох секторах економіки. Але нас в Міненерго сьогодні цікавить енергетичний аспект 
цієї проблеми.

Українці потрапили у замкнуте коло. Перефразовуючи відоме прислів’я: чому ми бідні – бо 
неенергоефективні, чому ми неенергоефективні – бо бідні. Грошей, щоб переобладнати 
житло, не вистачає,  тому доводиться витрачати на «комуналку» більше, ніж можна було б. 
Так грошей на енергоефективні рішення ніколи й не вистачає.

На додачу, у спадщину від радянських часів Україні дісталася енергоємна і капіталоємна 
промисловість. Ми посідаємо перші місця за рівнем витрат енергоресурсів на одиницю 
продукції, і навіть зараз ми є одним з лідерів за обсягом капіталу на одного працюючого. 
Одночасно ми є і аутсайдером за продуктивністю капіталу: один долар капіталу створює 
менш ніж 10 центів ВВП - за цим показником Україна посідає останні позиції. 

Здавалося б, промисловість, як мед, завжди приваблювала олігархів, і вони повинні мати 
доступ до капіталу, щоб привести підприємства до ладу. Однак за тридцять років цього 
майже не сталося. Ми ще повернемось до цього питання.

Втім, прориву не відбулося й у тій частині економіки та соціальної сфери, яку контролює 
держава. Чому? Бо в держави десятиліттями не було коштів, щоб інвестувати у розвиток, 
у підвищення рівня енергоефективності. Дякувати за це треба зокрема Росії, яка довгий 
час змушувала Україну переплачувати мільярди доларів за імпортний газ і водночас 
насолоджувалася дешевим транзитом газу через нашу країну. І хоча в 2014-2019 роках нам 
вдалося досягнути зміни цього балансу у відносинах, до того періоду країна втрачала кошти, 
вкрай необхідні для модернізації. В результаті, ми ставали більш неефективними і, зрештою, 
ще біднішими. 

Через що Українастраждає 
на енергетичну бідність ?
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Давайте подивимося на складові «енергетичного рахунку».

 
Оптові ціни на газ

Оптова ціна на газ в Україні довгий час була вищою за європейську. І це дуже негативно 
впливає як на економіку, на і на домогосподарства.  Але є і проблиски надії, що ціни можуть 
бути навіть нижчими за європейські. Адже нижчі ціни можна було побачити на українському 
ринку в періоди, коли газ не імпортується, а локальні гравці вирішують значно збільшити 
пропозицію газу з накопичених раніше великих запасів. 

 
Роздрібна надбавка

Моніторинг роздрібних цін, проведений Міненерго в грудні минулого року, показав, що 
різниця між роздрібними цінами на газ (за вирахуванням вартості доставки газу і за майже 
однакових умов) сягає 30-40%. Це суттєво вище, ніж ми бачили в окремих країнах Європи. 
Відповідно, імовірно, що і маржа при продажах газу домінуючими постачальниками в Україні 
є значно більшою, ніж в європейських країнах.

 
Оптова ціна на електроенергію

З погляду української промисловості, у наших підприємств не існує значної цінової переваги 
у порівнянні з європейськими компаніями, але є і країни ЄС, де принаймні в окремі періоди 
ціни є суттєво вищими.

З погляду населення ситуація з електроенергією мала б виглядати більш-менш прийнятною: 
якщо подивитись на співвідношення цін на електроенергію та заробітних в Україні та Європі, 
то побачимо, що у нас не лише зарплати становлять приблизно чверть від європейських, 
а й  тарифи на електроенергію. Хоча проблема полягає в тому, що в загальному тарифі 
на генерацію електроенергії припадає менше 10% (решта йде на передачу та розподіл 
електроенергії), це менше не тільки ринкової ціни, а і собівартості.

 
Тарифи на розподіл газу і на доставку електроенергії

Номінально ці тарифи є нижчими за середній рівень в Європі. Але це просте порівняння 
навряд чи є справедливим, враховуючи, наприклад, значно нижчий рівень надійності 
постачання електроенергії, або, взагалі, складові цього тарифу, зокрема інвестиції у 
модернізацію мереж.     

Наскільки енергетична бідність українців 
викликана безпосередньо тарифами, які 
сплачують домогосподарства?
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Потрібно розірвати замкнуте коло енергетичної бідності. Це призведе не лише до зростання 
комфорту та добробуту українців. Є й інші численні вигоди: менші потреби в послугах 
охорони здоров'я, менше забруднення повітря, більша продуктивність промисловості та 
зростання економічної активності.

В нас вже є минулі успішні приклади, коли нам вдавалося докорінно змінити існуючий 
стан – наприклад, коли ми змінили газові відносини між Україною і Росією таким чином, що 
країна почала отримувати гроші з РФ, а не навпаки. Цей успіх можна повторити і в набагато 
більшому масштабі.

До чого ми ведемо?
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На жаль, українська економіка має один із найнижчих рівнів конкуренції серед локальних 
ринків в Європі. 

Як кажуть, немає такого учасника ринку, який не волів би стати монополістом. Адже це - 
вищі ціни і прибутки та водночас менші потреби в покращенні якості та надійності послуг, 
менші інвестиції в модернізацію, менше прозорості в ціноутворенні та діяльності. Таким 
компаніям немає потреби ставати ефективнішими, оскільки вони й так домінують на ринку, і 
споживачі від них не підуть, бо нема до кого. 

Український енергетичний сектор - показове цьому підтвердження. Тут досить поширене 
таке явище, як неприродні монополії. Тобто ринки, де чесна конкуренція відсутня, хоча вона 
на них може і має бути. Натомість на ринку домінують компанії, які у власності олігархів або 
у державній власності. 

Проблема #2️.  
«Неприродні» монополії, які 
могли б і мали працювати на 
конкурентному ринку
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А точніше, коли. Відповідь - після розпаду СРСР. У спадщину ми отримали чимало великих 
капіталомістких підприємств і природних монополій, які історично є непрозорими і 
неорієнтованими на клієнта. 

З отриманою спадщиною в Україні після здобуття незалежності теж обійшлися не надто 
ефективно. Приватизація, яка відбулася у 90-і, багато ким сприймається як непрозора,  
несправедлива  і неефективна. Замість того, щоб приватизація сприяла зростанню 
конкуренції і ролі ринку, ми отримали політично впливових власників великих підприємств, 
які не були зацікавлені в підвищенні конкуренції після приватизації (як і в проведенні 
прозорої приватизації). А в тих випадках, де великі підприємства залишилися в державній 
власності, олігархи знайшли шляхи, як посилити на них вплив.

Така вибухова суміш - несправедливий розподіл капіталу, відсутність конкуренції, 
непрозорість - і є першопричиною недовіри, яку українці відчувають до того, що 
відбувається в економіці і особливо в енергетиці. Недовіра поширюється на всіх - від 
олігархів, яким дісталися великі підприємства, до держави. Не допомагає навіть те, що 
більшість олігархів контролюють основні медіа, насамперед телебачення. Як наслідок - і 
тарифні майдани, і недовіра до реформ. 

І це не обмежується населенням - на недовіру хворіють і потенційні стратегічні інвестори. 
Як наслідок -  недоінвестованість галузі та відсутність гравців, які принесли б міжнародну 
експертизу і готовність працювати в умовах конкуренції.

Газзбути

В сегменті поставки газу для населення домінують так звані газзбути, тобто збутові 
компанії, які тільки формально були виокремлені з облгазів, історично 100% монополістів з 
постачання газу. У своїх регіонах ці облгаззбути і наразі мають частку ринку більше 90%. 

Статус газзбутів як регіональних монополій дозволив їм в другій половині 2020 року 
встановлювати маржу від 2️5% до 45% у порівнянні з ціною, яку пропонував державний 
постачальник газу. 

Постачальники електроенергії і тепла

В сегменті постачання електроенергії і тепла конкуренція майже повністю відсутня. А у 
споживачів немає можливості вільного вибору постачальника цих енергоресурсів. Фактично 
споживачі закріплені за регіональними монополістами. 

Як ми тут опинилися

Кого можна віднести  
до неприродних монополій?

?
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Компанії з видобутку та транспортування газу і нафти

Видобуток газу і нафти значно сконцентрований, з великою часткою компаній з державною 
власністю. Сама по собі така концентрація може і не бути великою проблемою, але робить 
розвиток ринку залежним від поведінки цих компаній.  

В свою чергу, відсутність великих прозорих міжнародних компаній в цьому сегменті є 
симптомом недостатнього розвитку ринку. Стратегічні міжнародні інвестори відсутні і в 
таких сегментах, як транспортування газу і нафти.  

Підприємства з видобутку вугілля

Видобуток вугілля, зокрема марок, які використовуються для генерації електроенергії, також 
є концентрованим. В руках однієї великої приватної промислової групи зосереджено більше 
60% видобутку. 

Компанії-виробники електроенергії

У виробництві електроенергії спостерігається висока частка ДП «НАЕК «Енергоатом», 
особливо у режимі «базового графіка». Інша приватна промислова група займає приблизно 
50% у структурі теплової генерації (яка є критичною для всієї енергосистеми) і 90% 
генерації у Бурштинському острові. 

Нафтопереробні підприємства

Точніше - нафтопереробне підприємство. Одне. Практично 100% переробки нафти в Україні 
зосереджено на одному підприємстві.  

Компанії, які впливають на імпортні ціни на газ

У російського Газпрому зберігається домінуюче положення на релевантному оптовому 
ринку газу Центральної і Східної Європи, в який був інтегрований український ринок.

 
Компанії, що здійснюють транзит газу Україною

Газпром є єдиною компанією, що транспортує газ через українські  потужності, і фактично 
не допускає інших до транзиту газу через Україну. За рахунок цього російська держкомпанія 
продовжує обмежувати створення ліквідного ринку газу на східному кордоні України.
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Зокрема тому, що правила в Україні такі ж недосконалі, як і ринки. Попри значний прогрес 
майже все вторинне законодавство в енергетиці (кодекси, правила ринку, правила 
постачання тощо) не повністю відповідає європейському законодавству.

Не є винятком і оптовий ринок газу. Так, його монополізацію було кардинально зменшено 
завдяки реформі. Однак не можна тішити себе ілюзіями, що на цьому можна поставити 
крапку. Насправді цей ринок усе ще далекий за своїми правилами, структурою, 
ефективністю і ліквідністю від європейського. 

Відтак, навіть здійснені зрушення на краще в окремих напрямах української енергетики не 
мають ставати підставою для самовдоволення, яке є дуже небезпечним для проведення 
повноцінних, а не половинчастих реформ. 

Ринки необхідно демонополізувати, повністю і остаточно. Місце непрозорих неефективних 
власників мають посісти стратегічні інвестори, в тому числі міжнародні, які готові та вміють 
працювати на ринку, де панує конкуренція.

Чому держава не змінила  
досі ситуацію з монополіями ?
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В українській енергетиці основними природними монополіями є: 

оператор мереж транспортування газу (ОГТСУ) та регіональні оператори розподілу газу 
(“облгази”), 

оператор системи передачі електроенергії (Укренерго) та регіональні оператори системи 
розподілу електроенергії (“обленерго”).  

У всіх випадках це - об’єкти критичної для держави та споживачів інфраструктури, від яких 
безпосередньо залежить, чи буде світло та газ в домівках, на підприємствах та державних 
об'єктах. 

Попри таку значущість цих послуг, в Україні до діяльності природних монополій дуже багато 
питань.

Про які енергетичні компанії йдеться

В українській енергетиці проблемними є не лише «неприродні» монополії, а й монополії, які 
з причини економічної доцільності в інтересах споживачів можуть залишатися єдиним опе-
ратором мережі - газової, електро- чи тепломережі. Тобто, природні монополії.

Проблема #3.  
Сумнівна ефективність, 
прозорість і якість послуг 
природних монополій

?
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Приватизація облгазів (які займалися розподілом та постачанням газу) і обленерго (які 
займалися розподілом та постачанням електроенергії) почалася у середині 90-х. Контроль 
над цією критичною інфраструктурою майже повністю перехопили групи, пов’язані з 
олігархами і «політичною елітою».

Отримавши контроль над сферами, найбільш близькими до “гаманця” споживачів 
(тобто до збору грошей від споживачів та обліку реалізованого газу і електроенергії), 
власники переважно вибудували схеми, завдяки яким вони паразитували на отриманих 
активах, і величезна кількість коштів осідала в їхніх кишенях. Згадаймо, наприклад, облік 
газорозподільними мережами “мертвих душ” - неіснуючих споживачів, яким нібито 
поставляють газ. Ми окремо пишемо про проблему паразитування на активах у нашому 
наступному дописі. А поки, якщо не заглиблюватися, скажімо так: достатні інвестиції, 
модернізація інфраструктури, розвиток - це далеко не завжди про діяльність природніх 
монополії в українській енергетиці.  

Від неефективного управління природними монополіями страждають насамперед 
споживачі. Безпосередній наслідок неефективності, взаємопов'язаний з проблемами 
в тарифоутворенні - це незадовільний стан газових та електричних мереж. В мережах 
українських операторів, наприклад, більші обсяги втрат енергоресурсів у порівнянні з 
європейськими. Але це питання не лише втрати ресурсів, а й іноді буквально життя та 
смерті. І це - на додачу до банальної корумпованості на цих ринках, наприклад, хабарів за 
підключення до мереж.

Чи знаєте ви, хто контролює операторів мереж, якими ви отримуєте газ чи електроенергію? 
Чи знаєте, де шукати про це інформацію? Здавалося б, яка різниця, хто володіє, головне - 
якість послуг. Але саме від сумлінності власника не в останню чергу залежить і якість послуг, 
які ви отримуєте. Сумлінний власник розвиває свої активи, несумлінний - паразитує на них 
ціною споживачів, які переплачують за неякісну послугу. 

Подивіться, скажімо на банківський ринок. Свого часу там можна було знайти, зокрема, і 
банки-пилососи, які збирали кошти вкладників і фінансували ними інші бізнес-проекти 
власника банку чи його родичів. (Нічого не нагадує на ринку енергетики?) Але принаймні 
з 2015 року цю проблему поступово вирішують. Національний банк України змусив банки 
повністю розкрити структуру власності, проаналізував, які кошти у формі кредитів йшли до 
пов’язаних із власниками осіб, та прослідкував, щоб банки припинити цю практику. Таким 
чином, першим кроком до оздоровлення системи стало забезпечення її прозорості.

Сумнівна ефективність роботи та низька 
якість послуг

Сумнівно прозора структура власності
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Вартість доставки енергоресурсів до кінцевого споживача напряму впливає на те, скільки 
він зрештою заплатить. В кінцевій ціні на газ 16% становить тариф на розподіл газу (з ПДВ). В 
кінцевій ціні на електроенергію 63% - це середньозважений тариф на розподіл. Навіть якби 
населення сплачувало не пільгову ціну за вироблену електроенергію, ця частка хоча б і не 
була такою значною, теж залишалася б вагомою.

Останніми роками тарифи на розподіл газу та електроенергії поступово суттєво зростали. 
Сьогодні тарифи на розподіл природного газу (без урахування ПДВ) на 53% вищі, ніж 
минулого року, і в п’ять разів вищі, ніж, скажімо, сім років тому, у 2014-му. В дійсності 
підвищення тарифів на розподіл газу іноді викликало навіть більший суспільний резонанс у 
січні цього року ніж зростання власне ринкових цін на газ.

В свою чергу, тарифи на розподіл електричної енергії (для 1 класу напруги, без ПДВ) сьогодні 
на 2️3% вищі, ніж рік тому, та в вісім разів вищі, ніж у 2014-му. Таке суттєве зростання тарифів 
на розподіл зумовлювало збільшення загальної суми “платіжки” для споживача попри те, що 
водночас діяв пільговий тариф на вироблену електроенергію для населення. 

Попри таку важливість для споживачів, формування цін і тарифів - це ще одна сфера, де  
природні монополії демонструють сумнівну прозорість. Наприклад, чи знаєте, за що і кому 
ви саме сплачуєте за електроенергію? 

Сумнівно прозоре ціноутворення

Крім того, щоб такі історії не повторювалися в подальшому, НБУ також посилив вимоги 
до ділової репутації власників та керівників банків. Наприклад, тепер власники та топ-
менеджери фінустанов, виведених з ринку, втрачають бездоганну репутацію банкіра і 
ще роками не можуть ані володіти банком, ані керувати ним. Так НБУ захищає споживачів 
банківських послуг від зловмисників. Схожих заходів вочевидь не вистачає й енергетиці.

Додає сумнівів і зміна структури відносин всередині цих компаній після приватизації. 
Зокрема, в сегменті доставки газу. До 2015 року облгази займалися як управлінням 
розподільними газопроводами, так і постачанням газу (продажем кінцевим споживачам). 
З 2015 року облгази перевели «постачання газу» на свої дочірні структури, облгаззбути. 
Таким способом вони згідно з вимогами європейського законодавства зробили формальне 
розділення функцій, залишаючись афілійованими компаніям (що в принципі дозволяється 
нормами права ЄС). 

Але залишається низка питань, Наскільки ефективно виконана вимога щодо незалежності 
прийняття рішень облгазами (чи не впливають на нього облгаззбути і навпаки)? Чи виконана 
реально, а не формально, вимога Третього Енергопакету про призначення комплаєнс-
офіцера, який має розробити програму моніторингу дотримання принципу недискримінації і 
слідкувати за виконанням вимог щодо розділення функцій? 

Ми бачили на ринку сигнали про порушення з боку окремих облгазів, наприклад, через 
тиск і перевірки  суб`єктів, які вирішили змінити постачальника. А це може свідчити про 
порушення режиму відкритого та рівного доступу до мереж.
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Сьогодні повний тариф на електроенергію для населення за 1 кВт·год = 1 грн 68️ коп.  

З цієї суми лише 17 коп. (з ПДВ) - вартість виробленої електроенергії для населення (що, до 
речі в рази менше, ніж сплачують комерційні споживачі, навіть через “скандальні” аукціони, де 
олігархічні групу купували електроенергію за ціною, нижчою за звичайну на ринку). 

Решта - це плата за те, щоб електроенергія потрапила від виробника до споживача. А 
контролюють її доставку вже згадані  природні монополії з транспортування та розподілу 
електроенергії.

Через те, що споживачі зазвичай не знають, що входить в роздрібну ціну на електроенергію, 
вони помилково часто порівнюють її з оптовою ціною і не розуміють, що фактична вартість 
виробленої електроенергії для населення значно менша за вартість для підприємств.

До речі, сумнівна прозорість формування тарифів частково пов’язана і з непрозорістю 
закупівель. Наприклад, незважаючи на статус природних монополій, оператори 
розподільних мереж не здійснюють свої закупки через систему Прозорро. Тож, як ми 
можемо бути певні, що в їх ціни та тарифи не закладена вартість ресурсів, придбаних за 
завищеними цінами?

Загалом, не дивно, що комбінація з сумнівно справедливої приватизації, сумнівно прозорої 
структури власності, сумнівно ефективної діяльності, сумнівно прозорого ціноутворення 
та сумнівної якості послуг має гнітючий ефект на населення. Навіть при компетентному 
адекватному регулюванні природних монополій з такими власниками постає питання: чи 
довірятимуть люди регулятору і тому, що на нього не чиниться вплив з боку олігархів?
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Історія проведення реформ на ринках газу і електроенергії призвела до різних підходів у 
визначенні тарифів природних монополій на цих двох ринках. Так, за розподіл газу споживачі 
сплачують різні тарифи в різних регіонах, причому окремо від плати за газ. Тобто сума за газ і 
його розподіл відрізняється в різних регіонах. 

За електроенергію побутові споживачі в усіх регіонах платять єдиний тариф, а він вже потім 
розділяється, зокрема між операторами систем розподілу (хоча вони мають різні тарифи). 
Тобто побутові споживачі електроенергії платять усереднений тариф на розподіл.

Іншою відмінністю є підхід до визначення плати за розподіл газу. Ми сплачуємо на основі 
потужності, яка в свою чергу визначається на основі обсягів споживання газу в минулих 
календарних періодах. З одного боку, перехід до такої системи був викликаний тим, що 
споживання газу різко скорочувалося, а витрати на утримання трубопровідної системи не 
зменшувались пропорційно. Тобто доводилося обслуговувати навіть трубопроводи, які 
приєднані до домогосподарств, де газ тимчасово не споживався. Тому облгази вирішили, що 
необхідно переходити на систему, за якої плата визначається на основі потужності. 

Це може мати сенс, тому що навіть для споживача, який наразі не споживає газ, зберігається 
цінність у вигляді можливості увімкнути газ у будь-який зручний для нього момент. Але, з 
іншого боку - з погляду споживача послуг, кращим виглядає варіант, коли він сплачує за 
фактично спожиті обсяги газу.

На відміну від монополізованих ринків, в яких держава має прагнути створити конкуренцію 
(тобто щоб не було “неприродніх” монополій), у випадку природних монополій головне - 
ефективне державне регулювання цих. 

На наш погляд, в Україні воно наразі потребує вдосконалення, зокрема через те, що це 
регулювання відрізняється від європейського, попри наше прагнення повністю інтегруватися 
в європейські енергетичні ринки. 

В чому саме відмінності? 

В сегменті розподілу газу не введене стимулююче регулювання на основі 
регульованої бази інвестованого капіталу (тобто немає так званих RAB-тарифів). 

Як контраргумент можна почути, що в Україні дуже висока вартість капіталу, яка 
використовується при такому регулюванні.  

Різні підходи до формування тарифів 

Правила регулювання, що не повністю 
відповідають європейським

01
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Тому при включенні вартості капіталу до структури тарифу він може збільшитися в 
декілька разів. Це проблематично з огляду на великий рівень енергетичної бідності в 
нашій країні, а отже, теж має бути взято до уваги. 

Але якщо врахувати, що приватні оператори мереж якщо і вкладали якісь кошти у ці 
мережі, то з так званої “інвестиційної складової” тарифу, який вони отримували від 
споживачів, і що вони зазвичай “виводили” з цих компаній набагато більше грошей, 
вкладали у них, то ніякий дохід на “інвестований капітал” (на “стару базу”) таким 
операторам взагалі не потрібно включати в тариф.   

В сегменті розподілу електроенергії впроваджене стимулююче регулювання, але 
важливі елементи тарифоутворення розходяться з європейськими. 

Якщо у нас тарифи на розподіл розраховуються на основі фактичних витрат 
операторів, то згідно європейських норм такі тарифи мають брати до уваги лише ті 
витрати, які несе «ефективний оператор». Тобто найнижчі витрати, які дозволяють 
надавати компаніям належний рівень надійного сервісу. Що саме можна вважати 
витратами “ефективного оператора”, має визначати регулятор ринку, порівнюючи 
витрати аналогічних компаній. 

Якщо би така вимога була в нашому законодавстві, це змушувало б операторів бути 
більш ефективними, що в свою чергу робило би тариф нижчим.  

Тобто у нас спостерігаються невідповідності як в структурі тарифів, так і в умовах їх 
визначення. 

02️
03
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Ми вже писали, що у спадщину від радянських часів нам дісталася капіталоємна 
промисловість. Україна посідає перші місця в світі за обсягом капіталу на одного працівника – 
але одночасно і останні місця за продуктивністю капіталу. 

Ця проблема є дуже актуальною для державних компаній в енергетичному секторі, велика 
кількість з яких є не лише низькопродуктивними, а навіть збитковими. Іншими словами, нам 
дісталося велике багатство, яким ми неефективно розпоряджаємося, оскільки отримуємо від 
нього або збитки, або занадто малі прибутки. 

Навіть тоді, коли енергетична держкомпанія формально має прибуток, як правило вона є  
економічно збитковою. В чому відмінність? Бухгалтерський показник не враховує вартість 
капіталу. Якщо ж в країні висока вартість капіталу (а в Україні вона є високою порівняно з 
іншими європейськими економіками, що розвиваються), а держкомпанія має низьку або 
негативну прибутковість, вона є економічно збитковою. 

Куди зникають гроші

Одна з критичних проблем в енергетиці полягає в тому, шо викачуються кошти  з енергетич-
них активів, які є державними або колись були державними. Насамперед йдеться про парази-
тування на цих активах. 

Ті ж олігархи впродовж останніх трьох десятиліть переважно «вичалювали» приватизовані 
активи не для започаткування нових продуктивних активів, які створювали б додаткову цін-
ність і робочі місця, а для впливу на владу через медіа та корупцію, а також на накопичення 
персонального багатства і задоволення власних амбіцій. Наприклад, на купівлю яхт, маєтків в 
інших країнах тощо. 

Активи державних компаній теж переважно “вичавлювалися”, тобто ми витрачали спадок, 
який нам дістався від попередніх поколінь. Частина цих грошей йшла народу через прихова-
ні субсидії (адміністративно занижені ціни), а частина осідала в кишенях олігархів та корум-
пованих політиків.

Як це відбувалось в енергетиці? Відповідь шукайте нижче. Але, як кажуть, почнемо з початку.

Проблема #4.  
Паразитування власниками 
на активах енергетичної 
інфраструктури

?
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Отримання економічного збитку аналогічно ситуації, коли у вас є вільні кошти, і ви поклали їх 
на депозит в такому банку, який платить вам щорічно відсотки в розмірі 2️% річних – хоча всі 
інші так само надійні банки пропонують відсотки по депозитах у розмірі 10% річних. Тобто 
ви (а в ситуації з державними компаніями – суспільство) втрачаєте на тому, що відмовляєтесь 
від більш прибуткової альтернативи. В економічній термінології це називається «руйнацією 
цінності». 

Навіть Група Нафтогаз, яка управляє державним багатством у вигляді видобувних і 
інфраструктурних активів, отримувала економічний збиток – в тому числі за період, коли 
вона стала прибутковою з бухгалтерської точки зору в 2016-2019 роках (прибутки з’явились 
насамперед за рахунок зміни комерційних відносин з Газпромом). Тобто група Нафтогаз 
приносила акціонеру менше доходів, ніж можна було отримати від вкладення того ж 
багатства в активи зі схожим рівнем ризику. 

Дуже часто цю проблему не розуміють і недооцінюють саме на пострадянському просторі, 
де за СРСР капітал вважався безкоштовним. Наслідки цього багатогранні: від того, що люди 
зберігають ненормально високу частку заощаджень в готівці, до того, що є можливість 
маніпуляції суспільним сприйняттям з боку менеджменту начебто прибуткових компаній. З 
кінця минулого року український уряд почав звертати більшу увагу на це, зокрема говорячи 
про необхідність підвищити дохідність державних активів до певного цільового рівня. Але 
проблема поки що залишається невирішеною. 

Якщо десь щось “зникає”, то десь має і “з‘являтися”. В українській енергетиці це відбувається 
на користь кількох “дійових осіб”. 

По-перше, на користь Росії

Наприклад, російська влада була і залишається зацікавленою в тому, щоб Україна 
не отримувала справедливу дохідність на вкладений капітал в газотранспортну і 
нафтотранспортну системи. Це проявлялося через вимагання низького тарифу на транзит в 
минулому, будівництві обхідних трубопроводів тощо. 
 

По-друге, на користь олігархів

З одного боку, олігархи часто “видоюють” ті енергетичні активи, які отримали у свою 
власність за під час приватизації, не інвестуючи достатньо коштів в їх оновлення та розвиток. 
З іншого боку, вони полюбляють «націоналізувати збитки». 

Фактично олігархи використовують свій вплив на владу, щоб нарощувати власне багатство 
за рахунок доведення державних підприємств до економічних або бухгалтерських збитків. 

Хто виграє від паразитування  
на енергетичних активах ?
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“Доїння” старої бази активів не може тривати вічно. Як-то кажуть, якщо корову увесь час доїти 
та не годувати, рано чи пізно вона помре. В українській енергетиці корова ще жива, але її 
здоров’я вже однозначно підірвано.

Через хронічну недофінансованість енергетична інфраструктура зношена, ненадійна та 
подекуди навіть небезпечна. Сьогодні в Україні близько 50% електромереж потребують 
капремонту, реконструкції та повної заміни. Зношеність окремого енергетичного 
обладнання деяких операторів систем розподілу електроенергії  досягає 70%. При цьому 
обсяги щорічних ремонтів електроенергетичної інфраструктури в рази менші від потреби 
оновлення мереж.

В той час як олігархи вичавлюють кошти з активів і витрачають їх на особисті забаганки, 
збільшується аварійність в електромережах, а показник SAIDI (середня тривалість перерв в 
електропостачанні) є найгірший серед усіх країн Європи. В Україні він у 10-30 разів вищий 
ніж у країнах Західної Європи, у 6 разів – ніж в країн Балтії, у 3 рази – Польщі, у 2️ рази – 
Румунії.

Є й більш далекосяжні наслідки, про які звичайні люди (і навіть приватні власники 
критичної енергетичної інфраструктури, для яких це питання підвищення соціальної 
відповідальності бізнесу), на жаль, не часто задумуються. Йдеться про екологічний ефект. 

Хто програє від паразитування 
на енергетичних активах  ?

Наприклад, за рахунок завищення ціни наближеними компаніями-посередниками під час 
закупівлі державними компаніями енергоресурсів (або через заниження ціни при продажі 
державними компаніями енергоресурсів). Або за рахунок вдалого використання поєднання 
некомпетентності і корумпованості менеджменту державних компаній при судових 
провадженнях проти державних компаній. 

По-третє, на користь народу

Іноді «доїння» державних активів здійснюється, щоб задовольнити суспільний запит на низькі 
ціни і тарифи. Для цього держава підтримує для населення на необґрунтовано низькому 
рівні ціни та тарифи, але як наслідок, не має достатньо коштів для збільшення ефективності 
підприємств. 

На перший погляд, це спроба захистити населення, яке страждає від енергетичної бідності. 
Але потрібно дивитися на цей патерналізм в комбінації з умовами, що створено для 
збагачення олігархів за рахунок державних активів. Тоді стає зрозуміло, чому люди не готові 
платити вищі ціни та тарифи навіть в умовах зростання доходів: вони не довіряють державі, 
не впевнені, що ці гроші буде спрямовано на модернізацію підприємств та інфраструктури, і 
точно не хочуть фінансувати за власний кошт «краще життя» для олігархів.
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Через використання старого неефективного відпрацьованого обладнання збільшується 
забруднення навколишнього середовища. З огляду на низькі інвестиції в модернізацію 
постає питання: чи не підвищується ризик техногенних катастроф? Не вистачає коштів і 
компетенцій на радикальний підхід до вирішення проблеми з відходами, про що ми також 
пишемо в цих дописах. 

Таким чином, «викачуються» не лише активи, створені минулими поколіннями, а й природа. 
Але природа - це не обладнання, яке можна відремонтувати. На її відновлення можуть піти 
десятки і сотні років. В результаті, обкрадаються і майбутні покоління, які позбавляються 
можливості жити в більш чистому і здоровому середовищі.
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Аналізуючи наші внутрішні проблеми в енергетиці, не можна забувати і про «слона в кімнаті». 
Тобто про нашого сусіда, який настільки впливовий на окремих енергетичних ринках Укра-
їни, що зокрема й спричиняв деякі з описаних раніше проблем, – про Російську Федерацію. 
Імпорт природного газу з Європи, транзит газу та нафти в Європу, імпорт електроенергії, 
дизельного палива, скрапленого газу, нафтопродуктів, вугілля, ядерного палива, – усі вони 
так чи інакше залежать від Росії, і про це сьогодні говоримо в #Енергетика30.

Проблема #5.  
Енергетична залежність 
від Росії

Звичайно, в України на це є історично обґрунтовані причини. За радянських часів паливно-
енергетичні комплекси України та РФ були частинами однієї щільно пов’язаної системи. 

Відповідно, тривалий час наша система вже незалежної України була критично залежною 
в багатьох сферах енергетики від відносин з РФ. Тобто у української держави не було 
технічної та економічної можливості безпечного задоволення потреб споживачів в 
енергоресурсах в разі відключень або переривань їх поставок з боку Росії. 

Сьогодні тієї критичної залежності від РФ, яка була ще в 2014-му, вже немає. Але 
певна залежність залишилась, зокрема залежність економічна. Тобто дії Росії прямо чи 
опосередковано досі впливають на ціну енергоресурсів, які Україна імпортує, валютні 
доходи, які Україна отримує від транзиту енергоносіїв, фінанси державних компаній. 

Частково ця залежність є об'єктивною - оскільки Росія має суттєвий вплив на глобальні 
енергетичні ринки, Україна буде відчувати цей вплив на собі навіть якщо замість інтеграції з 
Росією буде інтегруватися з європейським ринком. 

Але є і приклади  залежності від РФ, яку можна і потрібно уникати – хоча б з огляду на 
незаконну окупацією території України цією країною.  Такі приклади – це вже не лише 
радянська спадщина, а й результат недоліків у внутрішній політиці впродовж 30 років 
незалежності, в управлінні енергетичним сектором в цілому та окремими енергетичними 
компаніями зокрема. Необхідні кроки відбувалися недостатньо швидко, вчасно та 
цілеспрямовано, щоб розірвати цей зв’язок. І це те, що точно можна змінити.

Хто винуватий?
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В кожному сегменті енергетики ця залежність різна, тому розглянемо кожен з них окремо.  

Імпорт природного газу

До осені 2014 року не було технічної можливості отримувати гарантовані поставки 
природного газу з ЄС. Тепло в оселях майже 90% населення залежало від газу, і потреби 
країни майже на 2️/3 покривалися імпортними обсягами – тобто обсягами з РФ. Тому Росія 
мала можливість впливати на Україну, в тому числі визначаючи її внутрішню політику. 

Достатньо згадати Харківські угоди 2010 року, які дозволили продовжити термін 
перебування російського флоту в Криму, або відмову Віктора Януковича від підписання 
угоди про асоціацію з ЄС - не в першу чергу за рахунок «газового шантажу» зі сторони РФ. 
При відключенні поставок газу з РФ на тривалий період могли страждати люди – ми були 
дуже близькі до такого колапсу під час газової кризи в 2009 році, коли під час морозів через 
обмеження Росією транзитних потоків газу були навіть смертельні випадки в сусідній Польщі.  

Як саме Україна енергетично 
залежить від РФ ?
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Наразі ж ситуація змінилася – як за рахунок налагодження можливостей по імпорту газу з 
ЄС в 2014 році, так і за рахунок можливостей, які з’явилися після підписання транзитного 
контракту між Нафтогазом і Газпромом в 2019 році на основі європейських правил. 

По-перше, навіть незважаючи на те, що значна частина газу для України фізично поступає 
з території РФ, з великою ймовірністю в надзвичайній ситуації переривання потоку газу зі 
сходу ми можемо отримати необхідні обсяги газу з ЄС. Трохи менше половини газу в 2020 
році було імпортовано через так званий «віртуальний реверс»: частина газу, який фізично 
надходить з Росії для транзиту, спрямовується для використання на внутрішньому ринку 
України і не перетинає кордон з ЄС (за рахунок його заліку з обсягами газу, придбаними для 
імпорту в Україну по контрактах з європейськими постачальниками). 

По-друге, наша залежність від імпортного газу в цілому знизилась, хоча й в Україні зараз 
менші обсяги видобутку газу у порівнянні з 2013 роком (що також є проблемою для 
української енергетики, і про що ми напишемо згодом). Реформа системи енергетичних 
субсидій призвела до зменшення неефективного споживання газу. Відповідно, наразі 
імпортний газ забезпечує не 2️/3, а лише 1/3 потреб всіх українських споживачів. 

Але ситуація все ж не така проста, і економічна залежність України від російського газу 
залишається.

Ціна на газ в Україні залежить від ціни газу в Європі. Наприклад, якщо Газпром зменшує 
поставки газу в ЄС, цілеспрямовано зменшуючи обсяги пропозиції і, відповідно, 
збільшуючи ціну на газ в Європі, це також впливає і на ціни на газ в Україні.

Зберігається залежність від того, в якій саме точці передається європейським компаніям 
газ, який надходить з території РФ – на кордоні Україна-ЄС (застосовується наразі) чи на 
кордоні Росія-Україна (наразі неможливо). Це, в свою чергу, впливає на ціну даного палива.

 

Транзит природного газу

Газпром наразі виступає єдиним замовником послуг для транспортування газу зі східного до 
західного кордону України. Виручка від транзиту в 2020 році становила приблизно 1,4% від 
ВВП, що є великими грошима для нашої економіки (особливо враховуючи, що це є валютною 
виручкою).

Окрім цього, без транзиту газу затверджений НКРЕКП тариф на транспортування для 
українських споживачів, видобувних компаній і імпортерів в 2020-2024 роках, був би більш 
ніж вдвічі вищим. Відповідно, якщо транзит газу після 2024 року не буде продовжений, ці 
тарифи мають зрости.  

Імпорт електроенергії

Українська система електромереж фізично приєднана до енергетичної системи Росії, 
Білорусії і Молдови (за винятком енергоострову “Бурштинської ТЕС”). Це не означає, що 
ми активно імпортуємо звідти. Минулого року лише 1,5% спожитої електроенергії було 
імпортовано. А імпорт електроенергії з систем РФ та Білорусі взагалі становив лише 0,14% 
від загального споживання. Відтак, залежність не є критичною.

Але фізична інтегрованість в електромережу РФ та Білорусі означає, що є ризики, які не 
можна ігнорувати. 
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По-перше, через об’єднання нашої енергосистеми з енергосистемами східних сусідніх 
країн на окремі показники роботи нашої системи впливає диспетчеризація з боку Росії. 

По-друге, можлива ситуація, коли навіть за відсутності імпорту формально з РФ можуть 
відбуватися фізичні перетоки електроенергії з РФ або навпаки. Можна навести приклад 
Литви - там фізично електроенергія надходить з Білорусі, але за контрактами вона з РФ. 

По-третє, при обмеженні імпорту електроенергії з РФ збільшується попит на послуги 
теплової електрогенерації, яка в свою чергу для покриття дефіциту у вугіллі завозить 
пальне із Росії та Казахстану. Тобто зменшення поставок одних енергоносіїв з РФ 
призводить до збільшення поставок інших енергоносіїв.

По-четверте, через некомпетентну підготовку до планування періодів значного 
навантаження на систему (особливо взимку) потреба в імпорті все ж може постати, і тоді 
проблема критичної залежності може виникати.  

Погляньмо, наприклад, на події цієї зими. З одного боку, з 1 січня 2021 року регулятор ринку 
втратив повноваження обмежувати імпорт електроенергії з РФ та Білорусі (а міністерство 
енергетики не мало  і не має таких повноважень). З іншого боку, в системі виник дефіцит 
електроенергії. 

Одні кажуть, що це була справа рук окремих приватних груп, зацікавлених в збільшенні 
імпорту електроенергії з пострадянського простору. Інші кажуть, що розвиток 
зеленої енергетики, незбалансований розвитком систем зберігання енергії, призвів до 
розбалансування всієї енергетичної системи. Вилучення коштів з ринку влітку для сплати 
«зеленим» призводило зокрема до зменшення надходження коштів для теплової генерації, 
що негативно вплинуло подготовку вугільних блоків для зимового періоду. Розбалансування 
системи вплинуло і на графік ремонтів в атомній генерації, який вимушено був посунутий 
на зиму. Таким чином, як теплова, так і атомна генерація в зимовий період не працювали на 
повну потужність, через що в системі виник дефіцит електроенергії.

Незалежно від причин, результат був однозначний: імпорт електроенергії цієї зими був 
вимушеним для запобігання відключень, а імпортувати його українська система фізично 
могла лише з Білорусі та Росії.   

Імпорт вугілля

На ринку кам’яного вугілля Україна є залежною від імпорту на 38️%. При цьому найбільшим 
постачальником вугілля в Україну є РФ (62️% імпорту за минулий рік), ще 7,5% вугілля 
постачається з Казахстану і фізично заходило в Україну транзитом через РФ. Тобто в даній 
сфері залежність полягає в тому, що поставки більшої частини вугілля залежать від Росії. 

З цим пов’язана і проблема постачання вугілля з окупованих територій Донбасу. Навіть якщо 
воно не надходить в Україну напряму, вугілля з цих територій експортується в Росію, а потім 
заміщене ним російське вугілля потрапляє в Україну. 

Імпорт дизельного пального

Український ринок в минулому році на 8️5% залежав від імпорту дизельного пального: в тому 
числі на 35% - від поставок з РФ, і ще на 30% - від поставок з білоруських нафтопереробних 
заводів. 
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Це залежність не критична, адже у випадку переривання поставок дизелю з РФ Україна може 
переорієнтуватися на інших постачальників. Однак на це потрібен час, і протриматися цей 
перехідний період Україна може лише за наявності накопичених запасів. Особливо якщо це 
переривання співпаде з сезоном підвищеного попиту з боку аграрних компаній. Також зміна 
постачальника позначилася б на ціні дизельного палива. Таким чином, проблема залежності 
від Росії в цій сфері є переважно логістичною і ціновою. 

Імпорт скрапленого газу

Майже аналогічна проблема і на ринку скрапленого газу (LPG), хоча попит в даному випадку 
менше залежить від посівних компаній і сезону збору сільськогосподарського врожаю.

Більше половини скрапленого газу, який споживає Україна, заходить фізично в нашу країну 
з території Росії. Зокрема, приблизно 36% імпортується безпосередньо з Росії і ще близько 
19% - з Казахстану.  

Імпорт нафтопродуктів

Ринок бензину є менш проблематичним. Залежність від РФ в даному випадку 
опосередкована і не є критичною. Безпосереднього імпорту пального з Росії не відбувається, 
проте велика частка (40% пального) надходить з білоруських нафтопереробних заводів. 

Транзит нафти

Ситуація з транзитом нафти дуже схожа з транзитом природного газу – практично єдиним 
замовником послуг на транзит є російська компанія. Минулого року «Укртранснафта» 
транспортувала частину нафти в транзитному режимі з півдня країни до Білорусі, але ці  
поставки проходили в експериментальному режимі і були в 160 раз меншими за транзит 
російської нафти. 

Однак, на відміну від транзиту природного газу, виручка від транзиту нафти є в рази меншою. 

 
Доступ до ядерного палива

Тут є дві “новини” - гарна і погана. Гарна: Україна самостійно видобуває урановий концентрат. 
Погана: на наступних етапах ядерного паливного циклу ми прямо залежимо від Росії, якій ми 
передаємо українську руду на збагачення в обмін на ядерне паливо. 

Разом з тим, ця залежність не є критичною, адже ми маємо достатні запаси ядерного 
палива. Тому в разі переривання поставок з Росії ми матимемо час знайти альтернативного 
постачальника. Зокрема, для такої диверсифікації поставок ядерного палива і було підписано 
контракт на постачання ядерного палива між Енергоатомом і компанією Westinghouse 
(США) в 2020 році. 
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Підхід має враховувати багато різних чинників. Необхідно аналізувати, наскільки вагомими 
будуть для української економіки втрати від переривання відносин з РФ в енергетичній сфері. 
Потрібно приймати до уваги солідарність з країнами ЄС. Адже європейський ринок також 
суттєво залежить від постачання енергоносіїв з РФ, а Україна є підписантом Енергетичної 
Хартії, за якою ми гарантуємо безперешкодний транзит енергоносіїв через свою територію 
без дискримінації Росії з політичних причин. Коротко кажучи, цей гордіїв вузол треба не 
розрубати, а розплутувати - вдумливо і обережно.

А поки ми працюємо над зменшенням залежності, ми маємо ставитися до наявної 
економічної залежності таким чином, щоб вона не перетворювалася на критичну. Для цього 
ми маємо професійно готуватися до ситуацій, в яких економічна залежність може перерости 
в критичну. Це питання не має ігноруватися, як до 2014 року, коли недооцінювалися загрози 
навіть критичної залежності.

І що з цим робити?
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Ми розпочали #Енергетика30 із допису про замкнуте коло, в яке потрапили українці. Чому 
ми бідні – бо неенергоефективні, чому ми неенергоефективні – бо бідні. Пригадуєте? 
Проблема недостатньої енергоефективності настільки велика, на нашу думку, що Міністер-
ство енергетики вирішило приділити їй низку дописів, розібравши кожен її аспект разом із 
Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України. А почнемо з того, 
з чим стикається кожна українська родина і кожне підприємство – енергоефективність у 
будівлях.

На жаль, достеменно невідомо, в якому стані перебувають будівлі в нашій країні, оскільки за 
30 років незалежності в Україні так і не створено точної національної бази даних із інформа-
цією про їх фактичну кількість та їх стан. Це стосується як житлових будівель, так і будівель 
бюджетних установ. Тим не менш, й того, що відомо, достатньо, щоб зрозуміти критичність 
ситуації.

Проблема #6.  
Низька енергоефективність 
у будівлях

Житловий сектор в Україні складається з понад 18️0 тисяч багатоквартирних та 6,5 млн 
приватних будинків, за різними експертними оцінками. Це становить понад 1000 млн кв. м 
житлової площі. Приблизно половина населення мешкає у багатоквартирних будинках, а 
половина – в індивідуальних приватних будинках. 

Майже 3/4 житла було збудовано ще в радянські часи (у 1946-1990 рр.), коли застосовувались 
низькі стандарти енергоефективності. Життєвий цикл таких будівель вже давно сплинув та 
багато з них вважаються ветхими та аварійними. 

Такі старі будинки потребують реконструкції та масштабної термомодернізації, яка 
дозволила б зберігати та ефективно використовувати тепло в приміщеннях. Як правило, 
більша частина тепла в будинках втрачається через двері, вікна, дах та зовнішні стіни. 
Відповідно, будинкам, зведеним в радянські часи (а в ідеалі - і побудованим принаймні 
до 2000-х) не завадили б такі заходи як встановлення індивідуальних теплових пунктів, 
утеплення стін, даху, фундаменту, заміна вікон на енергоефективні тощо.

В багатоквартирних будинках це завдання або окремих мешканців, або - для більш 
комплексного підходу - співвласників будинку. Однак ті ж об’єднання співвласників (ОСББ) є 
лише в одного з п’яти таких будинків, і нові створюються все менш активно.  

Будинки, в яких ми живемо
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Якщо не буде нового поштовху до створення ОСББ, то повне охоплення усіх 
багатоквартирних будинків об’єднаннями буде досягнуто приблизно через 100 років. Як 
відомо, стільки наші будівлі не живуть. В той же час, інститут управителів багатоквартирних 
будинків замість радянських ЖЕКів також поки не дав якісного результату в поліпшенні 
ефективності та якості управлінні будинком. 

В результаті, на побутові потреби в Україні витрачається у 2️-3 рази житла більше енергії на  
1 кв. м, ніж в країнах ЄС. Наприклад, якщо українська родина, що мешкає в 
багатоквартирному будинку, в середньому на 1 кв. м житла споживає від 150 до 2️64 кВт.год 
теплової енергії, то німецька родина, що мешкає в аналогічному будинку, – до 70 кВт.год. 

Це означає, що:

країні доводиться більше виробляти та імпортувати різних енергоресурсів для потреб 
населення, ніж треба було б, якби будівлі були б енергоефективними,

населення сплачує за “комуналку” більше, ніж могло б (як свідчить досвід учасників 
програми «теплих кредитів», комплексні заходи з енергоефективності дають змогу 
отримувати до двох разів менші рахунки за опалення).
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Формально в Україні з початку 2019-го було впроваджено класи енергоефективності 
будівель та європейські вимоги до енергоефективності житлових будинків. Планувалося, 
що це допоможе зменшити втрати енергії та наблизити їх до європейського рівня. Однак, 
як свідчить практика, клас енергоефективності будівлі при введенні в експлуатацію може 
відрізнятися від проєктної документації. Так відбувається, зокрема, тому що в Україні 
відсутня належна перевірка об’єкту під час введення в експлуатацію. 

Інший європейський тренд, який нам теж важко поки наздогнати, - мода на енергонезалежні 
будівлі. Україна вже робить перші кроки на цьому шляху: прийнято концепцію та 
національний план поетапного збільшення кількості будинків з близьким до нульового рівнем 
енергоспоживання. Проте на практиці поки що є лише поодинокі приклади «пасивних» та 
«активних» будинків.

А як щодо новобудов...

Бюджетний сектор в Україні розміщений в понад 70 тисяч будівель. Переважна більшість 
з них також потребують енергомодернізації. Утримання будівель та оплата комунальних 
послуг відволікають значні ресурси від фінансування основної діяльності цих установ, 
зокрема підвищення якості послуг, які вони надають. 

Більше того, за європейськими директивами, саме будівлі державних органів мають 
демонструвати показову роль в енергоефективності, бути прикладом для житлових 
будинки. Натомість в нашій країні склалась протилежна ситуація, коли державні будівлі є 
прикладом того, як не потрібно управляти майном. 

На термомодернізацію всіх будівель України - житлових та бюджетних - може знадобитися, 
за різними оцінками, від 40 до 8️0 млрд євро. При цьому для багатоквартирних будинків 
прості терміни окупності за поточними тарифами та вартістю робіт з термомодернізації 
сягають 20 років. 

І тут ми повертаємося до теми енергетичної бідності, з якого починали ці дописи. Для 
населення рішення, впроваджувати заходи для більш ефективного споживання енергії чи ні, 
насамперед впирається в нестачу коштів. І знову - те саме замкнуте коло.

Будівлі бюджетних установ

Ціна питання 

?
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Зрозуміло, що зробити це без державної підтримки наразі неможливо. На сьогодні одним 
з основних інструментів фінансової допомоги населенню для термомодернізації є “теплі 
кредити”. За весь час дії програми з 2014 по 2020 рік понад 8️60 тисяч родин скористалися 
«теплими кредитами» та інвестували в енергоефективні заходи близько 8️,7 млрд гривень. 
Держава повернула 3,3 млрд гривень з цієї суми. Програма настільки популярна, що кожного 
року населення вичерпує доступний обсяг кредитів на рік за перші кілька місяців.

На додачу, засновано Фонд  енергоефективності із програмою «Енергодім» для ОСББ, 
яка запрацювала в новій редакції минулого року. Допомогу надають і на місцях через 
місцеві програми співфінансування енергоефективних заходів. Також є досвід програм, 
впроваджених за ініціативи міжнародних партнерів (наприклад, ЄБРР).

Втім, по всій країні - численна кількість будівель. Чи зможуть покрити цю потребу лише 
(спів)власники або лише держава, або (спів)власники  та держава разом? Чи можна охопити 
підтримкою абсолютно усі будівлі? Скільки десятків років на це потрібно? Які інструменти 
фінансування є найбільш ефективними у даному разі? 
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Ненадійне постачання - це спільна проблема мереж, якими до житла українців надходить газ, 
тепло та електроенергія. Немалий обсяг цих енергоресурсів втрачається дарма насамперед 
через старе, спрацьоване та технологічно відстале устаткування. Відсутність інвестицій в 
модернізацію призводить до того, що частина енергоресурсів не приносить користі спожи-
вачам, а їх втрати лише збільшують потреби країни у виробництві та імпорті енергоресурсів і, 
відтак, створюють умови для енергетичної залежності України. 

Проблема #7. Втрати газу, 
тепла і електроенергії під 
час постачання

В українських теплових мережах втрачається 18️-30% теплової енергії, а точної достовірної 
інформації про фактичні втрати взагалі немає. 

Втрати зумовлені значною зношеністю мереж. Так, 68️% мереж централізованого 
теплопостачання експлуатуються вже понад 25 років і не обладнані сучасними видами 
теплогідроізоляції. А близько 38️% загальної протяжності теплових мереж взагалі 
перебувають в аварійному стані.

Теплові мережі
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Постачання електроенергії до споживачів в руках природних монополій. А відсутність 
конкуренції, як ми вже раніше з’ясували, не спонукає до інвестування в модернізацію та 
збільшення енергоефективності. Розповідаючи про паразитування на активах, які є або 
були колись державними, ми вже торкалися проблеми, в якому стані через хронічну 
недофінансованість опинилися електромережі. Нагадаємо: в Україні близько 50% 
електромереж потребують капремонту, реконструкції та повної заміни. 

І знову, проблема в застарілості та зношеності. Встановлене в системі передачі основне 
обладнання, яке працює в безперервному режимі, виготовлено переважно у 50-70 роках 
минулого сторіччя, за даними НКРЕКП. Технічний стан повітряних ліній системи передачі 
теж не набагато кращий. Так, в «Укренерго» 8️9% довжини усіх повітряних ліній перебуває в 
експлуатації більше 30 років, у тому числі 69% довжини усіх ліній - більше 40 років. 

Потреба докорінного технічного переоснащення та реконструкції посилюється не лише з 
віком електромереж, а і внаслідок кліматичних змін в останні десятиріччя. Сьогодні значна 
кількість побудованих у 70-80-ті роки повітряних ліній електромереж є вразливими до 
дії підвищених кліматичних навантажень. Через посилення навантажень та впливів від 
штормового вітру, ожеледі та вібрації проводів суттєво збільшується кількість пошкоджень 
елементів повітряних ліній та прискорюється їх знос. Особливо це актуально у південних та 
північних районах України. 

Як наслідок, в 2019 році звітні технологічні витрати електроенергії в розподільних 
електромережах - 10,35% від відпуску електроенергії. А аварійність в електромережах, як 
ми вже показували, в рази більша ніж в Європі.

Електромережі

Оператор газотранспортної системи (ГТС) та облгази теж є природними монополіями, 
і відсутність конкуренції, як і випадку електромереж, теж не сприяє підвищенню 
енергоефективності. Водночас, ситуація аналогічна - модернізація тут вкрай потрібна, адже і 
в цьому випадку ми говоримо про газопроводи та обладнання часів СРСР.

Експлуатація застарілих мереж є однією з основних причин великих виробничо-
технологічних витрат газу в газорозподільних системах. Погляньмо на останні доступні річні 
дані - за 2019 рік. В тому році обсяг таких витрат газу оператора ГТС («Укртрансгазу») сягав 
1,8️1 млрд куб. м газу. І ще 1,38️ млрд куб. м газу становили витрати операторів розподілу газу. 
Для порівняння - за той же 2019 рік Україна імпортувала 14,2️ млрд куб. м блакитного палива.

Газорозподільні мережі
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Вочевидь, всі мережі, якими українські споживачі отримують згадані енергоресурси, 
потребують масштабної модернізації. Проблема - в фінансуванні та високому терміні 
окупності потенційних інвестицій. Час знову згадати те, про що ми писали раніше і до чого 
тепер будемо повертатися в наших дописах усе частіше: про стратегічних інвесторів. Разом з 
їх приходом на ці ринки не тільки з’явилося б прагнення до підвищення енергоефективності, 
а й було б забезпечено доступ до коштів, необхідних для цього.

Ціна питання
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Виробництво та доставка води, як і відведення стічних вод та їх очищення взагалі потребують 
досить багато електроенергії, а в Україні - набагато більше, ніж в Європі. У нас в собівартості 
послуг з централізованого водопостачання 2️8️% припадає на витрати на електроенергію. 
Для послуг з водовідведення це 2️5% собівартості. 

Це вже само по собі є проблемою. Адже висока енергоємність комбінується з боргами 
населення по платежах за воду та водовідведення (а на початок цього року вони сягали 
5,7 млрд грн).  Це, в свою чергу, призводить до накопичення водоканалами боргів за 
електроенергію перед обленерго. Непоодинокі випадки, коли через борги обленерго 
знеструмлюють обладнання боржників, і підприємства певний час взагалі не мають змоги 
поставляти воду населенню.

Але на додачу енергоємність цих процесів ще більше загострює проблему втрат води при 
її транспортуванні. “Губиться” вода - марно витрачається електроенергія. Натомість, більша 
ефективність водопровідно-каналізаційного господарства зменшила б і потреби країни в 
електроенергії.

Модернізація мереж водопостачання та водовідведення дала б змогу суттєво скоротити 

Чому проблеми водопостачання та 
водовідведення стосуються енергетики?

Дорогою до оселі споживачів втрачається не лише тепло, газ і електроенергії, а й 
вода. Близько третини питної води, яка проходить через системи централізованого 
водопостачання, не дістається до кінцевого споживача. Аналогічно, “губиться” дорогою і 
третина стічних вод, що прибираються з будівель через системи водовідведення.

Проблема #8️. 
Неефективне використання 
енергоресурсів у 
водопостачанні та 
водовідведенні
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Система транспортування та розподілу води складається з насосних станцій, водогонів 
та розподільчих мереж. Насосні станції були побудовані здебільшого за радянських часів 
і страждають як на завищене енергоспоживання, так і на зношеність технологічного 
обладнання та незадовільний стан будівель. Аналогічного віку і труби, насамперед сталеві, 
з яких переважно складаються мережі. Тут поширені не лише проблеми зношеності (а 
подекуди використовуються й труби, термін експлуатації давно вийшов), а й низької якості та 
відсутності внутрішньої ізоляції.

В свою чергу, системи водовідведення та транспортування стічних вод складаються 
з внутрішньоквартальних і вуличних мереж, головних колекторів, насосних станцій та 
напірних трубопроводів.  
Основна частина існуючих систем водовідведення міст так само була збудована 
багато десятиліть тому. Значна частка  каналізаційних мереж, виконаних із сталевих та 
азбоцементних труб, є фізично зношеними і потребують повної заміни.

Якщо говорити мовою цифр, то за оцінками НКРЕКП, яка регулює діяльність 3% підприємств 
у сфері централізованого водопостачання і 74% у сфері водовідведення (решту регулюють 
місцеві органи влади), майже половина мереж є ветхими та аварійними. Наприклад, такими є 
46% загальної довжини водопровідних мереж та 30% каналізаційних мереж, що знаходяться 
у оперативному управлінні «Київводоканалу».

Проблема втрат - насамперед 
проблема зношеності

споживання електроенергії та, відповідно, і споживання енергоносіїв, які використовуються 
для її виробництва. За оцінками Держенергоефективності, економія в споживанні могла б 
сягнути 8️38️,7 мВт*год на рік в еквіваленті споживання вугілля, а в грошовому вираженні - 
50,7 млн євро на рік.

Вирішувати потрібно обидві проблеми - і високої енергоємності, і значної  зношеності, 
ненадійності та аварійності. Це питання до ефективності роботи водоканалів, які переважно 
перебувають в комунальній власності.

Наприклад, великий “апетит” водопровідних та каналізаційних систем до електроенергії 
можна було б приборкати реконструкцією та заміною застарілого обладнання на 
водопровідних насосних станціях, каналізаційних насосних станціях та каналізаційних 
очисних станціях. 

І що з цим робити?
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Проте це те ж замкнуте коло, де низька енергоефективність залишає підприємства без 
грошей, а відсутність грошей не дає змогу підвищувати енергоефективність. В результаті, 
потреба в реконструкції та модернізації систем водопостачання та водовідведення 
впирається в обмеженість інвестицій та дефіцит фінансових ресурсів. 

Але мова не лише про це. Питання високої частки електроенергії в собівартості водоканалів 
повертає нас до наших попередніх дописів, де ми говорили про природні монополії, якими 
є Укренерго та регіональні оператори системи розподілу електроенергії (обленерго). 
Зокрема, сумнівна ефективність та прозорість в роботі обленерго і специфіка формування 
тарифів безпосередньо впливають на вартість електроенергії. А вартість електроенергії 
- опосередковано впливає на спроможність водоканалів оновити свої потужності та 
припинити втрачати стільки води дорогою до споживача. В кінцевому підсумку, водоканали, 
а отже, й країна в цілому, споживають більше електроенергії, ніж могли б за більшої 
енергоефективності.
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Ми вже дивилися на транспортування енергоресурсів до будівель, зокрема на зношені 
теплові мережі, та з’ясували, що через їх застарілість втрачається багато енергії. Час 
поглянути на виробництво тепла. А саме - на теплоелектроцентралі і котельні. ТЕЦ 
використовуються в містах. Котельні є як в містах, так і в сільській місцевості, і про них ми 
сьогодні і поговоримо. 

Проблема #9.  
Неефективне використання 
палива у виробництві тепла

Проблема з котлами, які використовуються в котельнях для підігріву води та генерації тепла, 
дуже схожа на ті, що ми зустрічаємо майже усюди в українській енергетиці: зношеність 
обладнання та застарілість технологій. Так, серед котелень-ліцензіатів НКРЕКП, чверть котлів 
використовуються вже понад 30 років, і майже половина з них потребує реконструкції та 
модернізації. Іноді це актуально і для “молодшого” обладнання. Загалом кожен п’ятий котел 
має бути модернізований.

Виробництво тепла в котельнях із застарілим обладнанням потребує значних витрат 
паливно-енергетичних ресурсів. Котли можуть працювати на різному паливі - газі,  вугіллі, 
мазуті тощо. В Україні застосовуються переважно газові котли. Відповідно, з одного боку, 
ціна на газ впливає на вартість тепла, а з іншого боку, неефективність у роботі котелень 
(на додачу до проблем теплових мереж) призводить до завищених потреб країни в газі. І 
не лише тому, що старе обладнання більш енергоємне навіть якщо працює без проблем, 
а й через те, що на такому обладнанні частина енергоносіїв просто витрачається марно, 
буквально “в трубу”.

До того ж, використання застарілих котлів спричиняє суттєве забруднення навколишнього 
середовища. Якщо ви подивитесь на найближчу до своєї оселі котельню, неодмінно 
побачите там височенну димову трубу. Разом з димом котельні викидають у повітря велику 
кількість забруднюючих речовин - продуктів згоряння газу, зокрема оксиди сірки, вуглецю, 
азоту, бензапірени, сірководень та інші.

Старі котли - старі проблеми?
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Це питання не лише заміни обладнання котелень, а й заміщення газу біопаливом, що є 
більш доцільним не лише з екологічної, а й з економічної точки зору, як свідчить досвід 
переведення котелень на біопаливо. За даними облдержадміністрацій на початок поточного 
року, вже 2️9% котелень працюють на альтернативних видах палива. Правда, вони наразі 
забезпечують лише 13% загальної потужності котелень. 

Біоенергетичні проекти продовжують впроваджуватися навіть в умовах пандемії і 
коронакризи. Наприклад, нещодавно - у лютому - у місті Білопілля на Сумщині було 
модернізовано котельню: встановлено твердопаливний котел чеського виробництва 
потужністю 2️ МВт. Тепер котельня буде працювати на біомасі і забезпечувати 
теплопостачання міста. Загалом, можливості заміщенням газу біопаливом настільки широкі та 
цікаві, що заслуговують на окрему розмову. 

Втім, фінансові можливості і мотивація для модернізації у сфері теплопостачання помітно 
обмежені, а інвестиційна привабливість низька. Відтак, певні зрушення відбуваються, 
насамперед за рахунок інвестицій міжнародних фінансових організацій у модернізацію 
систем теплопостачання окремих міст та регіонів. Такі проекти як правило передбачають 
насамперед саме реконструкцію та модернізацію котелень,  встановлення котлів на 
біопаливі та інше.

Що робити?
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Одна з важливих відмінностей ТЕЦ та котелень в тому, що ТЕЦ виробляють як 
електроенергію, так і тепло, в той час як котельні виробляють лише тепло. Можна сказати, 
що в ситуації, коли ціни на енергоносії зростають, Україна переважно імпортує газ, а 
зміни клімату щодня дають про себе знати, котельні мають не надто економний підхід до 
використання енергоносіїв. 

В Європі знайшли вихід у вигляді підтримки високоефективних когенераційних 
електростанцій, які генерують одночасно кілька видів енергії. Одночасно, зі вступом 
до Енергетичного Співтовариства Україна теж взяла на себе зобов’язання впровадити 
європейське законодавство в області енергоефективності, зокрема розвитку когенерації. 

Це означає, що зрештою котельні мають перетворитися на високоефективні установки 
комбінованого виробництва електричної та теплової енергії. Так в Україні не лише більш 
ефективно використовуватиметься паливо, а й зменшаться викиди парникових газів.

2️ в 1
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В чому полягає, на вашу думку, ефективність у використанні енергоресурсів? Замінити 
енергію з не відновлюваних джерел на енергію з відновлюваних? Імпортне паливо на 
доступне локально? Дороге на дешеве? Енергоресурси з більш волатильними цінами на 
ресурси з цінами, що більш стабільні? Ті, що забруднюють навколишнє середовище, на чисті? 

Кожен із цих кроків сприяє більшій ефективності. І так вважає увесь світ, який поступово 
каже “до побачення” таким галузям як вугільна промисловість та “ласкаво просимо” сонячній 
та вітровій енергетиці, біоенергетиці та водневій енергетиці. 

В Україні роль відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) теж поступово зростає, насамперед в 
електроенергетиці. Вже понад 10% спожитої електроенергії виробляється завдяки енергії 
сонцю та вітру (за останніми офіційними даними за 2019 рік), і кількість нових потужностей 
постійно збільшується. За прогнозом Держенергоефективності, завдяки введенню у 2020 
році близько 1,5 ГВт об’єктів відновлюваної електроенергетики частка енергії з ВДЕ у  
споживанні електроенергії  у 2020 році становитиме близько 13%.

У сонячній та вітрової енергетики, безперечно, є і свої успіхи, і свої проблеми, до яких 
ми ще повернемося. Сьогодні хочемо звернути увагу на інше. Частка сонця і вітру у 
виробництві відновлюваної електроенергії в Україні нестандартно висока, а інших джерел 
енергії - нестандартно мала, якщо порівнювати з європейськими країнами. Крім того, роль 
відновлюваних джерел енергії залишається досить малою в опаленні та у транспорті. 
Обидві тенденції сигналізують про те, що Україна недовикористовує свій значний потенціал 
біоенергетики. Про це і поговоримо цього разу в #Енергетика30.

Проблема #10.  
Недовикористання 
потенціалу біоенергетики 
для заміщення газу

За оцінками Міжнародного енергетичного агентства, теплова й електрична енергія з 
біомаси наразі вже може конкурувати з викопним паливом. Що таке біомаса? Це біологічно 
відновлювані речовини органічного походження: відходи сільського і лісового господарства 
та пов’язаних з ними галузей, а також органічна частина промислових та побутових відходів. 

Тирса, лушпиння та... інші джерела енергії 
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Наприклад, енергорослини (енергетична верба, сорго, міскантус), сільськогосподарські 
залишки (солома, стебла кукурудзи і соняшника, лушпиння соняшника), різні деревні 
залишки (гілки, тріска, тирса), торф тощо.  

В свою чергу, з них може вироблятися

тверде біопаливо (наприклад, брикети з тирси чи соломи),

рідке паливо (наприклад, біодизель, біоетанол),

біогаз (може вироблятися як з біомаси - з відходів та побічної продукції АПК, так і з 
промислових та комунальних стічних вод та твердих побутових відходів). 

Таке біопаливо може заміщувати і природний газ у виробництві тепла, і вугілля та атомну 
генерацію для виробництва електроенергії, і нафтопродукти в якості пального для 
транспорту. При цьому біомаса є одночасно і місцевою, і відновлювальною, і дешевшою за, 
скажімо, газ.

У випадку України як країни із розвинутим сільським господарством найбільший потенціал 
мають саме енергорослини та відходи і побічні продукти сільського господарства, зокрема 
відходи виробництва зернової кукурудзи та солома зернових колосових культур. За 
підрахунками Біоенергетичної асоціації України, обсяги аграрної біомаси в Україні щорічно 
збільшуються завдяки загальній тенденції росту виробництва і врожайності основних 
сільськогосподарських культур. Так, з 2000 по 2018 рік енергетичний потенціал соломи, 
побічної продукції та відходів виробництва кукурудзи на зерно та соняшника збільшився у 
три рази. Набагато менший потенціал в нашій країні мають деревна біомаса, рідкі біопалива 
та біогаз.

Україна за рахунок біоенергетики може суттєво замістити свої річні потреби в природному 
газі. Наприклад, у 2019 році Україна спожила близько 30 млрд куб. м, з яких 14 млрд куб. м 
імпортувала. При цьому максимальний потенціал використання біоенергетичних ресурсів 
для заміщення газу становить в еквіваленті близько 37 млрд куб. м.  

Зокрема:

вирощування енергокультур дає змогу максимально замістити до 2️0 млрд куб. м на рік;

використання третини агровідходів – до 10 млрд млрд куб. м на рік;

виробництво біометану – ще 8️ млрд млрд куб. м газу на  рік. 

Тобто завдяки використанню лише половини цього потенціалу Україна змогла би повністю 
відмовитися від імпорту блакитного палива.

Місцевий газозамінник 
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Як ми вже згадували, теплопостачання - справа енергоємна. В тих же котельнях, про які 
йшлося минулого разу, використовуються як правило газові котли, а в теплових мережах 
губиться багато тепла дорогою до споживачів. Саме тут в нагоді стає біомаса.

Протягом 2014-2020 років в Україні було введено 2️436 МВт нових теплових потужностей 
на біомасі (потенціал заміщення природного газу  –  понад 8️00 млн куб.м), за даними ОДА. 
Зокрема, протягом минулого року в регіонах було реалізовано 114 проектів з виробництва 
теплової енергії з альтернативних видів палива загальною потужністю 98️,71 МВт. 

Проте це дуже мало для реалізації наявного потенціалу біоенергетики в Україні. Заважає 
насамперед відсутність конкурентного ринку твердого біопалива, ринку рідких біопалив, 
ринку біометану. Це стримує появу нових енергетичних об’єктів, які працювали б на 
біопаливі. 

Крім того, не вистачає контролю якості біопалива, що позначається на попиті на нього. Немає 
достатніх умов для використання аграрних відходів в енергетиці. Та й на ринку замало 
виробників технологічного обладнання, необхідного для цього, через що воно  коштує 
багато. Усе це стримує перехід країни до більш активного розвитку біоенергетики.

Зігрітися без газу 
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Кожна людина в Україні продукує близько 300-350 кг побутових відходів щороку. За даними 
Міністерства розвитку громад та територій, за 2019 рік в нашій країні було утворено майже 
53 млн куб. м побутових відходів або понад 10 млн тонн.  

Майже все це - потенційна сировина для енергетичної утилізації. Наприклад, 
сміттєспалювальні заводи можуть спалювати відходи, виробляючи тепло та електроенергію 
і постачаючи їх споживачам, які мешкають поблизу. Саме тому в Європі, наприклад, у Відні, 
Копенгагені та Парижі, сміттєспалювальні заводи як правило розташовані поруч із житловими 
районами міст.  

З побутових відходів також можна виробляти біогаз. Так, з одного полігону, де є понад  
1 млн тонн твердих побутових відходів, в середньому можна видобувати близько  
3-5 млн куб. м біогазу в рік, що містить близько 50% чистого біометану (або, як його 
називають, очищеного біогазу).  

Його може використовуватися як замінник природного газу у побуті, для вироблення 
тепла і електроенергії, для нагрівання води і подачі її споживачам, для заправки автомобілів, 
громадського транспорту і сільгоспмашин, які працюють на газових балонах. Наприклад, 
автобуси на біогазі можна зустріти вже не лише в Швейцарії, Норвегії, Фінляндії, Швеції та 
Прибалтиці, а й навіть Індії та Пакистані. 

Взірцем міжнародного масштабу вважається Швеція. Там 99% твердих побутових відходів 
відсортовується і лише 1% вивозиться на полігони. Потім половина з відсортованих відходів 
переробляється для повторного використання, а половина йде на подальше виробництво 
енергії. Для шведів відходи грають настільки важливу роль в енергопостачанні, що вони 
навіть додатково імпортують 8️00 тис. тон сміття щорічно.

Тонни відходів...

Якщо вже зайшла мова про біоенергетику, то не можна оминути увагою іншу пов‘язану та 
таку наболілу тему як сміття, харчові та інші відходи, які могли б бути джерелом енергії.

Проблема #11.  
Недовикористання 
потенціалу утилізації сміття 
і виробництва біогазу
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В Україні ж ситуація майже дзеркально протилежна. В нас лише 6% твердих побутових 
відходів відсортовується, переробляється та використовується для виробництва енергії. 
Натомість, 94% вивозиться на сміттєзвалища та полігони. Так, утворені в 2019 році відходи 
було розміщено на 6 тис. сміттєзвалищ і полігонів загальною площею майже 9 тис. га. І це - 
без урахування близько 32️ тис. несанкціонованих звалищ, які забруднюють навколишнє 
середовище, підземні води та ґрунт продуктами неконтрольованих фізико-хімічних процесів 
розкладу.

Якби в Україні було налагоджено ефективну енергетичну утилізацію відходів (читайте - 
спалення сміття), це дозволило б замістити від 700 млн куб. м до 1 млрд куб. м природного 
газу у рік, за оцінками Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження 
України. Плюс, ще близько 8️ млрд куб. м газу в рік можна було б замістити біометаном. Це 
не так багато, як можна за рахунок біопалива з енергорослин чи відходів АПК, про які ми 
писали минулого разу, втім для країни, яка імпортує 14 млрд куб. м газу на рік, це теж дуже 
важливо.

...тонни потенціалу
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Насамперед, відсутність дієвих механізмів, які б сприяли розвитку сортування, вторинної 
переробки та енергетичної утилізації відходів. Зокрема, немає законодавчого визначення 
відновлювального палива з відходів та вимог до екологічної безпеки енергетичної утилізації 
відходів. Немає законодавчого підґрунтя для розвитку ринку біометану в Україні - його 
визначення, механізму верифікації біометану, процедури надання гарантії походження 
біометану, реєстру виробництва та споживання біометану. Ці прогалини на законодавчому 
рівні відлунюються у вигляді недостатніх інвестицій у розвиток цього напряму. 

Як наслідок, сьогодні в Україні є лише 1 сміттєспалювальний завод - у Києві. Для порівняння - 
в тій же Швеції, яка має в чотири рази менше мешканців за нашу країну, працює 34 
сміттєспалювальних заводи. 

Що стосується біогазу, то на сьогодні в нас діє 53 установки, якими виробляється енергія з 
біогазу та які працюють за «зеленим» тарифом. Загальна електрична потужність установок 
на початок цього року - 103 МВт. З них 30 установок загальною потужністю  
30 МВт встановлено на полігонах твердих побутових відходів, а решта працює на відходах 
сільського господарства. 

Якщо Україна просунеться у використанні сміття для виробництва тепла, електроенергії 
та біогазу, ми зможемо не лише знизити економічну залежність від імпорту газу та 
зміцнити енергетичну безпеку країни, а й зменшити сміттєзвалища і все, з чим вони в нас 
асоціюються, - неприємні запахи відходів, пожежі на полігонах та забруднення  води, грунту і 
навколишнього середовища.

Що заважає?
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Ми вже досить багато говорили про ситуацію в енергетиці на боці виробників та 
постачальників. Зараз пропонуємо сконцентруватися на тому, що є й може бути на боці 
споживачів енергії. 

Проблема #12️.  
Низька енергоефективність 
споживання і роль 
проз‘юмерів 

Весь день ми оточуємо себе приладами, які працюють на електроенергії: лампи, комп’ютери, 
пральні машини, телевізори, електробритви, електрочайники та інші кухонні прилади… 
Це означає, що перш за все потрібно озирнутися навколо, проаналізувати, наскільки 
енергоефективну техніку ми використовуємо, і за можливості замінити її на енергоощадну. А 
для цього - зазирнути на етикетки енергоефективності товарів.

Україна почала впроваджувати енергомаркування товарів, наслідуючи Європу, в межах Угоди 
про асоціацію з ЄС. На сьогодні Держенергоефективності розробило та Уряд затвердив 
15 технічних регламентів енергетичного маркування енергоспоживчих продуктів. Також 
Міненерго прийняло 11 наказів  про затвердження переліків національних стандартів, що 
відповідають європейським гармонізованим стандартам. Адаптація технічних регламентів і 
впровадження європейських гармонізованих стандартів триває.

Але вже сьогодні споживачі можуть побачити на полицях супермаркетів товари з 
українською енерго-етикеткою. На етикетці обладнання поділяється на різні класи 
ефективності від A до G, де клас A – найбільш енергоефективний, а G – найменш 
ефективний. Найкращий наразі клас енергоефективності +++.

Вибір на користь більш енергоефективних пристроїв відкриває можливість для значної 
економії. За розрахунками європейських експертів, при запровадженні всіх технічних 
регламентів з енергетичного маркування відповідного енергоспоживчого обладнання в 
Україні можливо досягти економію електроенергії на рівні близько 30 ГВт.год.

Ощадливе споживання
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Сьогодні в житлово-комунальному комплексі України питомі витрати енергетичних ресурсів 
під час виробництва й надання житлово-комунальних послуг в 2️,5-3 рази більші, ніж у 
розвинених країнах. Як ми вже писали, через застаріле, зношене виробниче обладнання та 
інфраструктуру доставки марно витрачається газ, тепло і електроенергія. Боротися з цим 
можна не лише зі сторони підприємств. Багато - і в руках споживачів. Можна почати з обліку 
спожитих ресурсів в себе вдома.

В Україні лічильники найчастіше встановлюються для контролю за споживанням в двох 
випадках - для електроенергії та для природного газу. 

На кінець 2019 року в країні було встановлено 17,7 млн лічильників електроенергії, з 
них 16,5 млн - у населення. Втім, це не означає, що контролювати споживання та втрати 
електроенергії зараз дуже легко. Частина з лічильників пам’ятає ще радянські часи. 11 з 
кожних 100 лічильників - це прилади класу точності 2️,5, які використовувалися за СРСР, коли 
ощадливим споживанням електроенергії не надто переймалися, і мають бути якнайшвидше 
замінені.

Більшість багатоквартирних будинків в Україні має централізоване опалення. На відміну від 
автономного опалення приватного будинку, в багатоквартирні будинки теплова енергія 
подається по загальній мережі трубопроводів від загальної котельні. Тому мешканці будинків 
поруч з котельнею зазвичай отримують так званий «перетоп» та вимушені відкривати вікна. 
Водночас у віддалених будинках радіатори ледь теплі – «недотоп», і в хід йдуть електричні 
обігрівачі. Аналогічна ситуація може бути і в межах будинку залежно від поверху та під’їзду. 
При цьому можливості регулювати подачу тепла за такої системи немає. Виправити це за 
рахунок утеплення стін не завжди вдається ефективно. Починати треба з регулювання 
системи опалення.

Тому під час термомодернізації будинку з централізованим теплопостачанням перш 
за все варто задуматися про встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП). Це - 
автоматизована модульна установка, що передає теплову енергію від тепломереж, що йдуть 
з котельної, до системи опалення, гарячого водопостачання та вентиляції житлової будівлі. 
В Україні у 8️3% будинків вже встановлено лічильники тепла, і саме ці будинки повинні бути 
оснащені ІТП як основним інструментом регулювання й споживання тепла.

Особливість ІТП в тому, що вони дають змогу регулювати подачу тепла в будівлю залежно 
від погоди, а отже, і економити кількість спожитої теплової енергії. Більшість об’єктів, на яких 
встановили ІТП з автоматичним погодозалежним регулюванням, показують економію від 2️0 
до 40%. 

Уважні підрахунки

А як щодо економії тепла?
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Що стосується газу, то в Україні  лічильники  (індивідуальні та будинкові) мають 91% 
побутових споживачів, за даними ліцензіатів НКРЕКП на початок минулого року.

З рештою “комуналки” ситуація дещо гірша. За найсвіжішими підрахунками 
Держенергоефективності на підставі даних місцевої влади, станом на березень цього року 
вузлами комерційного обліку теплової енергії оснащено 8️3%, гарячої води - 17%, питної 
води - 77% житлових будинків. Низьке поширення лічильників води стримує боротьбу із 
втратами води в системах централізованого водопостачання, про які ми писали раніше. 
Натомість, за наявності лічильників можна було б зекономити необліковані витрати води. 
Відтак, підприємства водопостачання змогли б скоротити споживання електроенергії, 
необхідної для виробництва зекономленого обсягу води.

Загалом, проблема не стільки в кількості, скільки в якості лічильників. У сучасному світі для 
ефективного обліку і електроенергії, і газу, і тепла, і води доступні смарт-технології. Проте в 
Україні вони ще слабо поширені.

Скажімо, найбільш дієвим підходом до обліку, який дає змогу відслідковувати втрати 
електроенергії, є масове встановлення автоматизованих систем комерційного обліку 
електроенергії (АСКОЕ), в які об'єднують “розумні” лічильники, що можуть зберігати дані 
про обсяги споживання в незалежній пам'яті та передавати дані на основі технології Smart 
Metering на віддалений сервер. Такі системи дають змогу дистанційно знімати показання з 
лічильників, автоматично фіксувати їх у певному проміжку часу та виявляти аварії на лініях 
електромереж, несправність приладів, точки втрат. 

Крім того, використання “розумних” лічильників дозволяють споживачам відчутно зменшити 
платіжку. 

Наприклад, багатотарифні (багатозонні) лічильники  дають змогу сплачувати не за одним 
загальним тарифом незалежно від часу споживання електроенергії, а за кількома різними. 
Двозонний лічильник (зазвичай найбільш вигідний для побутових споживачів) передбачає 
використання електроенергії вдень за звичайним тарифом, а вночі - за нижчим нічним. 
Тризонний лічильник розрізняє три “часові зони” - пік, напівпіки та ніч, коли вартість 
електроенергії також відповідно різна.

Україні, втім, до таких провідних технологій як основних у побуті ще далеко. Хоча 8️3 з 
кожних 100 лічильників в країні - електронні (а в АСКОЕ можуть використовуватися лише 
електронні лічильники), лише 8️ зі 100 - це смарт-лічильники, що обладнані системою 
дистанційного збору інформації та мають можливість здійснювати облік за тарифами, 
диференційованими за періодами часу. Їх кількість поступово збільшується, втім ще є дуже 
малою. І ще менше в країні лічильників, підключених до АСКОЕ (5 з кожних 100).

Смарт-технології
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Разом із розвитком новітніх технологій споживачі тепер можуть не лише ощадливо 
споживати та ретельно контролювати обсяг використаних ресурсів, а й одночасно брати на 
себе роль виробників енергії. Це так звані проз’юмери (prosumers), які самостійно генерують 
електроенергію з відновлюваних джерел, споживають її та за наявності надлишку навіть 
можуть її продавати іншим споживачам. 

Це можуть бути як домогосподарства, які, скажімо, встановлюють сонячні батареї на 
приватному будинку, так і кооперативи чи об’єднання мешканців багатоквартирного будинку, 
школи чи лікарні, або підприємства, для яких вироблення електроенергії не є основною 
діяльністю (магазини, офісні будинки тощо).

Наявність проз’юмерів сприяє сталому розвитку енергетичного сектору, оскільки збільшує 
розподілену (децентралізовану) генерацію енергії з відновлюваних джерел, а також 
полегшує балансування системи і підвищує конкуренцію на ринках електроенергії. Плюс, 
це забезпечує виробництво та споживання в одному місці, а отже, зменшує втрати в 
мережі. І це - на додачу до переваг для безпосередньо проз’юмерів, які стають енергетично 
незалежними. Саме цим шляхом крокує Європа.

В Україні проз’юмерів небагато, проте їх з кожним роком більшає. Завдяки запровадженню 
стимулюючого «зеленого» тарифу та інвестиціям на суму близько 600 млн євро кількість 
сонячних станцій приватних домогосподарств зросла із близько 2️40 на кінець 2015 року до 
майже 30 тис. на кінець 2020 року. 

Наразі їх загальна потужність сягає 779 МВт, і в середньому на рік вони можуть виробляти 
близько 8️95 млн кВт*год електроенергії. Цього достатньо, щоб забезпечити близько  
2️98️ тис. домогосподарств. Тобто, одне домогосподарство зі своєю сонячною 
електростанцією може не тільки забезпечувати себе чистою електричною енергією, а й ще 
9️ інших домогосподарств.

 
Втім, потенціал проз’юмерів набагато більший - загалом близько 15% обсягу ринку 
електроенергетики, а саме:

15,66 млрд кВт*год або 2️0% від споживання підприємств;

5,8️5 млрд кВт*год або 30% від споживання домогосподарств. 

Власне, це і є той європейський шлях, яким має намір прямувати Україна. Питання за 
нормативно-правовою базою, щоб розширити можливості для розвитку розподіленої 
генерації в нашій країні.

Самостійне виробництво



50

Міністерство енергетики України



51mpe.kmu.gov.ua

Ключову роль у виробництві електроенергії відіграє атомна енергетика - АЕС виробляються 
близько половини електроенергії в країні. Теплові електростанції та теплоелектроцентралі - 
35%. Близько 5% забезпечують гідроелектростанції. Решту - альтернативні джерела енергії.

Всі вони працюють в межах Об’єднаної енергетичної системи України (ОЕС). Окрім проблем, 
які ми вже обговорювали раніше - від недостатньої конкуренції на ринку електропостачання 
до залежності України від аварійного імпорту з Білорусі та Росії - є й низка інших, які ми не 
згадували.

Проблема #13.  
Зношеність і низька 
маневреність 
енергосистеми та 
недостатнє використання 
потенціалу гідроенергетики

Зношеність обладнання, застарілість технологій та недофінансованість - проблеми не лише 
електромереж, а й безпосередньо виробничих потужностей. На більшості електростанцій 
проєктний ресурс обладнання вже вичерпано, і воно експлуатується довше ніж повинно 
було б. 

Показовою є ситуація на теплових електростанціях. Наприклад, за підсумками 2019 року 
термін експлуатації 68️ із 75 енергоблоків генеруючих компаній теплових електростанцій 
перевищив проектне, граничне та паркове значення. 

Високий стан зношеності і в атомній енергетиці, де більшість енергоблоків працюють довше 
проектного терміну експлуатації і потребують  модернізації. А це означає - постійні ремонти.

Зношеність
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З цієї та інших причин є питання до ефективності використання потужностей атомної 
генерації. Коефіцієнт використання  встановленої потужності  (КВВП) енергоблоків АЕС 
в Україні зараз коливається навколо позначки в 60%. Простіше кажучи, енерговиробіток 
атомними станціями дещо вищий половини теоретично можливого, якщо наявні потужності 
працювали б без зупинок. Хоча в ідеалі АЕС можуть мати найвищий КВВП порівняно з 
іншими типами електростанцій. В Європі та Сполучених Штатах КВВП атомних станцій 
доходить до 90% і вище.  

Наразі в ОЕС України надлишок базових потужностей, які забезпечують постійну генерацію 
електроенергії впродовж доби, і дефіцит маневрених потужностей, які можуть за потреби 
контрольовано збільшувати чи зменшувати виробіток електроенергії. 

В першу чергу ця проблема стосується атомних електростанцій, які є основним джерелом 
електроенергії в Україні. АЕС традиційно в багатьох країнах  відносять до базової генерації, 
проте її маневреність теж можна збільшувати, як демонструє приклад, скажімо, Франції.

Через надлишок базової генерації та нестачу маневреної українська енергосистема 
недостатньо гнучка, що ускладнює її  балансування, особливо в умовах  буму відновлюваної 
енергетики. Сонячні та вітрові електростанції виробляють електроенергію не тоді, коли 
потрібно споживачам, а тоді, коли є відповідні погодні умови. Оскільки її генерацію важко 
контролювати і прогнозувати, необхідні компенсуючі регулюючі потужності.

Для вирішення проблеми треба як збільшувати маневреність АЕС, так і збільшувати 
потужності електростанцій, які є більш маневреними. А найбільш маневреними вважаються 
гідроелектростанції, які здатні за потреби за хвилини суттєво збільшити обсяги виробітку. 
Вони дають змогу  регулювати  добові  графіки навантаження, покриваючи пікову частину 
та заповнюючи провали в нічні години. Також гідроенергетика виконує функцію аварійного 
резерву потужності. 

Втім, в Україні гідроенергетика поки не достатньо розвинена, щоб компенсувати нестачу 
маневрених потужностей. За оперативними даними НКРЕКП та Державне агентство з 
енергоефективності та енергозбереження України, на кінець 2020 року гідроенергетичні 
потужності енергосистеми України становлять 6,3 ГВт. Це вдвічі більше ніж в Польщі, 
але, наприклад, в два рази менше ніж в Німеччині і в чотири менше ніж у Франції. Загалом 
потенціал річок в Україні суттєво недовикористовується (лише наполовину, підрахували в 
Укргідроенерго). 

Гідроенергетичні потужності генерують зараз лише близько 5% електроенергії в країні. У 
2020 році ГЕС та ГАЕС вироблено 7,6 млрд кВт*год, в т. ч. малими ГЕС – 0,2️ млрд кВт*год. 
Збільшення їх потужностей збільшить використання енергії води. А отже, буде зменшено 
паливну складову і залежність країни від імпорту органічного палива. 

Додатковий аргумент на користь збільшення ролі гідроенергетики: ГЕС і ГАЕС у порівнянні 
з іншими об’єктами електроенергетики забезпечують найефективніший процес вироблення 
електроенергії при найнижчих експлуатаційних витратах і найдовшому терміні експлуатації. 

Негнучка система
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Звичайно, коли говоримо про виробництво електроенергії, не можна не згадати про наслідки 
для довкілля. Теплові електростанції, що працюють на викопних видах палива, викидають 
парникові гази та інші шкідливі продукти спалювання. Атомні станції, хоча не викидають 
парникові гази, але забруднюють довкілля іншими речовинами. Навіть гідроелектростанції, 
які вважаються найбільш чистими з традиційних електростанцій, мають свої недоліки. Вони 
не забруднюють повітря, проте можуть мати інші довгострокові негативні наслідки - для 
річок, рослинного і тваринного світу, ландшафту. Тому цілком логічно сфокусувати увагу на 
енергії сонця і вітру. 

Екологічні ризики
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Цього року виповнилося рівно років, як Україна стала повноправним членом Енергетичного 
співтовариства на підставі ратифікації Протоколу про приєднання України до Договору 
про заснування Енергетичного співтовариства та взяла на себе зобов’язання до 2020 року 
досягти рівня 11% електроенергії з відновлюваних джерел енергії в загальній структурі 
енергоспоживання країни. Які успіхи та перспективи України на цьому шляху? 

Проблема #14.  
Незбалансований розвиток 
відновлюваних джерел 
енергії та відсутність систем 
накопичення енергії

Останні п'ять років Україна переживає бум відновлюваної енергетики завдяки стимулюванню 
її розвитку за допомогою «зеленого» тарифу. У 2014 році частка енергії з відновлюваних 
джерел в енергобалансі країни становила лише 4%. А за підсумками 2019 року вона 
перевищила 8️%. Найбільшу роль ВДЕ наразі відіграють у виробництві електроенергії, 
меншу - в опаленні та у транспорті. 

Багато ще попереду - відповідно до цілей Енергетичної стратегії України до 2035 року 
Україна має досягти 2️5% енергії з відновлюваних джерел в загальному первинному 
постачанні енергії до 2035 року. Однак на сьогодні для цього існують перешкоди.

На кінець 2020 року загальна потужність об’єктів відновлюваної електроенергетики досягла 
8️,5 ГВт, у тому числі потужність СЕС та ВЕС - 8️,2️ ГВт. Наразі українська енергосистема не 
здатна прийняти таку кількість енергії з ВДЕ. За інформацією Укренерго, наша енергосистема 
може прийняти без серйозних відхилень у роботі лише 4,7 ГВт потужностей відновлюваної 
електроенергетики.

На практиці це означає, що виробництво електроенергії ВЕС та СЕС досить 
неконтрольоване: воно залежить від погоди. І якщо в пікові години (вранці та ввечері) 
вироблена електроенергія може споживатися повністю, то в решту часу, коли енергія 
продовжує вироблятися (тобто вдень), а споживання нижче, електроенергія в надлишку. 

Зелена генерація
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Ще один спосіб накопичення енергії, що може вирішити проблеми сонячної та вітрової 
енергетики, - водень. Фактично здатність водню накопичувати енергію розширює 
можливості відновлюваної енергетики. Адже це можливість поєднати неконтрольоване 
виробництво ВДЕ із технологіями зберігання, а отже, як і у випадку систем акумулювання 
електроенергії, енергосистему буде легше балансувати. 

І це лише один із варіантів використання водню. Загалом він має багато переваг: 

він є відновлювальним джерелом енергії, 

має вищу енергоємність ніж викопні енергоносії,

не загрожує навколишньому середовищу викидами парникових газів (продуктом згоряння 
водню є лише вода).  

Його можна використовуватися не лише для акумуляції енергії, а й для заміни викопного 
палива. Наприклад, його можна змішувати з природним газом і використовувати для 
опалення. Він може стати в нагоді для заправки автомобілів та іншого транспорту.

Втім, не всі різновиду водню однаково привабливі. Водень можна виробляти на основі 
газу, вугілля та з води шляхом електролізу. Якщо в останньому випадку використовуються 
відновлювані джерела енергії, виробляється різновид водню, який називають «зеленим». І 
цей варіант є більш екологічним порівняно зі спалюванням газу і вугілля для виробництва 
водню.

Звичайно, є й «але». «Зелений» водень поки залишається досить дорогим задоволенням 
порівняно з іншими  видами водню через високі потреби в електроенергії для електролізу. 
Проте воднева енергетика, безперечно, має великі перспективи.

«Зелений» водень

А зберігати її «на потім» зараз неможливо. Це ускладнює балансування енергосистеми. 

З одного боку, потрібно збільшувати маневрені потужності. Власне, про це ми вже говорили, 
коли йшлося про гідроенергетику. 

З іншого боку, особливо актуальною стає потреба в накопиченні виробленої електроенергії. 
Власне, тут Україні треба крокувати поруч зі світом. Зокрема, йдеться про побудову 
систем акумулювання електроенергії (energy storage), на які у світі зростає попит на тлі 
розвитку відновлюваної енергетики і поступового здешевлення технологій зберігання 
енергії. Системи акумулювання електроенергії дадуть змогу швидко реагувати на 
зміни в енергосистемі. Крім того, вони дають можливість ефективніше використовувати 
електроенергію, вироблену СЕС та ВЕС і, відтак, зменшити використання менш екологічних 
ТЕС.



56

Міністерство енергетики України

Відповідно до цілей Енергетичної стратегії України на період до 2035 року щодо 
встановлення потужностей ВЕС та СЕС, середньорічне виробництво «зеленого» водню 
може скласти 5,5 млрд куб. м. А, за оптимістичними експертними оцінками, загальний 
потенціал України у виробництві «зеленого» водню навіть може сягати 505 млрд куб. м. З 
них 3 млрд куб. м може бути використано як акумулюючий енергоносій. А залишок можна 
спрямовувати на декарбонізацію української енергетики, потреби комунального сектору, 
транспорту, промисловості або на експорт.
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Проблеми енергетики - це не лише виключно проблеми в енергетиці. Чимало з них пов’язано 
і з неефективним використанням енергетичних ресурсів в промисловості та транспортній 
галузі. 

Проблема #15.  
Неефективне використання 
енергетичних ресурсів 
в промисловості та 
транспорті

Україна є однією з найбільш енергоємних економік світу. За даними Global Energy Statistical 
Yearbook, рівень енергоємності ВВП в Україні у 2019 році перевищував рівень енергоємності 
ВВП Польщі – у 2️,7 рази, Німеччини – у 3,3 рази та середнє значення країн світу – у 2️,1 рази. 
Ми вже аналізували, яку роль в цьому відіграє неефективне споживання енергоресурсів 
населенням у побуті. Але до цього призвела й українська промисловість, яка споживає 
третину енергії в країні і страждає на високу енергоємність виробничих процесів і 
нераціональність використання енергоресурсів. 

Як і власне в енергетиці, в багатьох інших галузях промисловості не вистачає сучасних 
виробничих процесів і енергоефективного обладнання. Більшість великих промислових 
підприємств були збудовані ще за радянських часів (ступінь зносу основних засобів в 
промисловості сягає 66%, за останніми даними Держстату, і це дані трирічної давнини). 
А довгі роки дешевих енергоресурсів не сприяли ощадливому використанню енергії і 
переходу на менш енергоємну техніку. Та й низький податок на викиди вуглецю  (наразі він 
в десятки разів менший в Україні ніж в середньому в ЄС) не додавав стимулів. Як наслідок, на 
підприємствах і досі мало уваги приділяється енергетичному менеджменту, а персонал не 
звик до енергозбереження.

Промисловість:  
застаріла і тому енергоємна
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Крім мотивації, часто бракувало й коштів. Пам’ятаєте про замкнуте коло? Чому ми бідні - бо 
не енергоефективні, чому ми не енергоефективні - бо бідні. Якщо кошти і спрямовувалися у 
модернізацію виробництв, то не на підвищення їх енергоефективності через ту ж відсутність 
мотивації. 

Відтак, сьогодні чимало промислових підприємств страждають на завищене споживання 
палива на одиницю промислового виробництва. В умовах вже не таких дешевих 
енергоресурсів це б’є по конкурентоспроможності їх продукції. До того ж це питання 
викидів парникових газів і забруднення повітря. Одним словом, українській промисловості 
вкрай потрібна енергомодернізація, здійснення енергетичного аудиту та впровадження 
систем енергоменеджменту. 

Достатньою енергоефективністю не може похизуватися й транспортний сектор, який 
споживає п’яту частину енергоресурсів в країні. А найбільш проблемним є автомобільний 
транспорт, який є основним споживачем енергетичних ресурсів у секторі. На перевезення 
одного і того ж самого вантажу автотранспорту потрібно у 6,5 разів більше палива, ніж 
залізничному, і у 5 разів більше ніж морському чи річковому.

За експертними оцінками, на початок 2021 року середній вік легкових автомобілів в Україні 
становить 2️2️,7 років. З таким показником український автопарк — найстаріший в Європі, і це 
має безпосередні наслідки для споживання енергоресурсів в нашій країні. 

Звичайно, купівля нового та більш енергоефективного авто - це питання грошей, і тут ми 
знову повертаємося до замкнутого кола, яке неодноразово згадували. В даному випадку 
воно проявляється в тому, що доходи українців часто не дозволяють їм змінювати старі 
машини на нові. Відтак, українці їздять або на своїх старих, або на трохи новіших вживаних. 
А оскільки вони з’їдають більше палива за сучасні моделі, українці витрачають більше 
коштів на не енергоефективні авто ніж могли б, якби пересіли на новіші моделі. І тут коло 
замикається, адже в таких умовах відкласти гроші на нову машину набагато складніше.  До 
того ж, ситуацію ускладнює екологічне питання, адже автомобілі є значним забруднювачем 
навколишнього середовища.

Підписавши Угоду про асоціацію з ЄС, Україна взяла на себе зобов’язання щодо 
удосконалення політики у сфері регулювання споживання енергії автомобільним 
транспортом та зменшення викидів вуглецю. Зокрема, зобов’язання перейти на європейські 
стандарти щодо кількості викидів автомобілями, що виробляються та імпортуються. У 2016 
році в Україні було введено обов’язковий стандарт «Євро-5», який забороняє імпорт нових 
та вживаних автомобілів нижче цього стандарту. Тобто в Україну вже як п’ять років не можуть 
ввозитися автомобілі, випущені до 2010 року. Але - це офіційно. В нас зберігаються серйозні 
проблеми з контролем за неофіційним імпортом вживаних автомобілів, більшість з яких 
мають набагато гіршу екологічність, ніж «Євро-5».

Транспорт: схожа картина
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Великий потенціал має як біогаз, про який ми вже писали, так і рідке біопаливо. А саме 
біоетанол - спирт, вироблений на основі кукурудзи, цукрових буряків чи меляси. А також 
біодизель - рідке моторне біопаливо, яке виробляється на основі рослинної олії, наприклад, 
із соняшника чи ріпака, або тваринних жирів. 

Так, біоетанол можна додавати в бензин, знижуючи його вартість. Тобто це можливість не 
лише замістити традиційні нафтопродукти, а й зменшити шкідливі викиди в атмосферу. Тому 
цей ринок вже тривалий час активно розвивається в Європі, США, а також Бразилії.

Україна має необхідні умови  для виробництва рідких  біопалив, як за земельними  
ресурсами і рослинним потенціалом, так і за наявністю  власних виробничих  потужностей. 
Наразі в нашій країні вже є близько з півтора десятка виробників біоетанолу, створених 
на базі спиртових та цукрових заводів. Однак бурхливого розвитку цього ринку в нас не 
відбувається. Для цього поки не вистачає важливої передумови - законодавчого регулювання 
і підтримки. 

Як наслідок, обсяг споживання енергії з відновлюваних джерел у транспортному секторі 
поступово зростає, втім частка ВДЕ у транспорті поки дуже мала - лише 3%. А частка 
біопалива у загальному споживанні енергії в транспорті - взагалі близько 1%.

Дійсно, розвиток електротранспорту сприяє заміщенню імпортних нафтопродуктів, 
зменшенню забруднення довкілля, скороченню шкідливих викидів. І популярність 
електромобілів в Україні поступово зростає: за останні три роки їх кількість збільшилася в 
чотири рази. Проте це поки “капля в морі” - близько 2️7 тис. електрокарів з близько 10 млн 
легкових і комерційних авто в країні.

Україна ще лише формує комфортні умови для водіїв електромобілів. З початку минулого 
року набув чинності Закон щодо створення доступу до інфраструктури зарядних станцій 
для електромобілів. Він, зокрема, передбачає зелені номерні знаки для електромобілів, 
спеціальні дорожні знаки, маркування місць для паркування, зарядки, штрафи за зупинку 
чи стоянку авто на місці для електромобілів, а також за створення перешкод водіям 
електрокарів у зупинці або парковці.

Якщо не електроенергія, 
то, може, біопаливо

А як щодо електрокарів?

?
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Час поговорити в #Енергетика30 про стан видобутку газу в Україні. Спойлер - видобуток 
скорочується попри значні запаси цього вуглеводню в українських надрах.

Проблема #16.  
Видобуток газу в Україні, 
що скорочується

Пік видобутку природного газу і нафти був досягнутий Україною в першій половині 1970-х 
років. У 1975 році на території нашої країни було видобуто 69 млрд куб. м газу - це втричі 
більше за теперішній видобуток. 

У 1980-х роках керівники Радянського Союзу зробили більш пріоритетним видобуток в 
Сибіру, що стало однією з причин поступового зниження видобутку на території сучасної 
України. При цьому освоювати нові родовища в Сибіру першими поїхали саме українські 
спеціалісти. 

Але навіть зі здобуттям незалежності Україні не вдалося досягнути суттєвого зростання 
видобутку. Було декілька періодів поступового збільшення обсягів виробництва газу - з 2001 
по 2009, а також з 2015 по 2018 роки. Але максимальна позначка в ті роки сягала  
2️1 млрд куб. м. А це дуже далеко навіть від показника 1990 року (2️7 млрд куб. м). До цього 
призвели зокрема, поступове виснаження існуючих родовищ, а також сильно обмежений 
доступ до нових технологій. В свою чергу, саме нові технології в другій половині 2000-х 
дозволили суттєво наростити світовий видобуток.

Значною проблемою для локального видобутку став застосовуваний з часів незалежності 
підхід до ціноутворення на газ державних компаній, на які навіть зараз припадає близько 75% 
всіх річних обсягів. Українські політики традиційно робили ставку на так звані «приховані 
субсидії» на енергоресурси. Тобто газ державних компаній здебільшого продавався за ціною, 
яка дорівнювала його маржинальній собівартості, що було значно нижче ринкового рівня.

Півсторіччя падіння видобутку

Проблеми з фінансуванням
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Оскільки видобуток газу потребує значних капіталовкладень, за такого підходу фактично 
відбувалося “доїння активів”, створених в минулі часи, про яке ми вже згадували в попередніх 
дописах. Відтак, після покриття операційних витрат на існуючих родовищах грошей на 
розвідку і освоєння нових (і тим більш так званих «нетрадиційних») родовищ залишалось 
недостатньо. 

Така модель могла би бути економічно стійкою за умови існування у газовидобувних 
компаній доступу до безкоштовного капіталу, як у СРСР, або хоча б відносно дешевого 
капіталу, як на Заході, – але умови в Україні, де вартість капіталу традиційно була дуже 
високою, були геть не такі. 

Частково проблему доступу до капіталу і технологій в 2000-х намагалися вирішити за 
допомогою укладання державними компаніями договорів про спільну діяльність. Вони 
давали змогу продавати частину газу на ринкових умовах і таким чином залучати у 
видобуток приватних інвесторів. Але приватні оператори таких договорів систематично 
їх порушували, або часто це було з самого початку корупційною оборудкою. Фактично це 
призводило до отримання “корупційної ренти” від державних активів. Також такі договори 
не дозволили залучити відомі міжнародні компанії або технології – більшість залучених 
приватних операторів були з України. Тобто системно це не вирішувало проблему, а навіть 
створило нові. 

Значне зменшення видобутку Україною відбулося в 2014-2015 роках. По-перше, причиною 
цього стала окупація Росією частини території. Наприклад, лише в Криму на той момент 
видобувалося майже 1,7 млрд куб. м на рік. По-друге, дефіцит грошей в Нафтогазі призвів до 
недостатності коштів для проведення буріння. 

В 2015 році в Нафтогазі і Укргазвидобуванні, які забезпечують більше 70% українського 
видобутку газу, змінився підхід до видобутку, насамперед в частині фінансування. Тоді 
ж почалася реалізація обіцяної цими компаніями програми «2️0/2️0», яку вони розробили 
за підтримки міжнародних консультантів. Програма обіцяла суспільству, що видобуток 
Укргазвидобуванням буде збільшено 2️0 млрд куб. м в 2020 році. 

В 2015-2017 роках Нафтогаз звітував  про збільшення обсягів як видобутку газу («валового 
газу»), так і відпуску «товарного газу» (частини видобутого газу, який потім реалізується для 
потреб населення). 

Видобуток держкомпаній:  
від падіння до зростання...
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Разом з падінням видобутку програма 2️0/2️0 не була виконана як по обсягах, які напряму 
залежали від органів державної та місцевої влади (через невидачу ліцензій, проблеми з 
виділенням земельних ділянок для буріння, блокування ГРП тощо), так і по навіть більших 
обсягах, які були переважно в зоні відповідальності менеджменту компаній. 

При цьому бездіяльність влади навряд чи може бути автоматичним виправданням для 
бездіяльності менеджменту. Навіть якщо від влади не було отримано нових ліцензій, виникає 
питання: чому менеджментом не була реалізована альтернатива у вигляді спільних проектів з 
власниками так званих «сплячих ліцензій»?

Нафтогаз наводив різні пояснення невиконанню програми 2️0/2️0, які в різний час 
змінювались і не повністю пояснювали причини падіння видобутку на існуючих 
родовищах. Але суть проблеми полягає в тому, що видобуток продовжує падати і в 2021 
році. Окрім цього, згідно з планами Нафтогазу до 2024 року, які були надані на запит 
Міненерго, показують, що менеджмент компанії очікує продовження падіння видобутку 
газу навіть за своїм оптимістичним планом. Хоча ще в 2019 році після зміни менеджменту в 
Укргазвидобуванні компанія обіцяла нарощувати виробництво газу в цей же період. 

Водночас із зменшенням видобутку державними компаніями видобуток приватними 
компаніями в Україні, навпаки, зростає. В минулому році держкомпанії скоротили видобуток 
газу майже на 5% у порівнянні з 2019-м - з понад 16 млрд куб. м до 15,3 млрд куб. м. Разом 
з тим, приватні компанії, незважаючи на важкі ринкові умови, у 2020 році змогли наростити 
видобуток газу до 4,9 млрд куб. м, тобто  на 7%.  

В 2018-му обсяг видобутку газу зріс, але при зменшенні обсягів відпуску товарного газу. 
Кожен з цих показників має свою корисність, а різниця між цими обсягами пояснюється 
наявністю так званих виробничо-технологічних витрат та витрат на виробничу потребу. 
Збільшення виробничо-технологічних витрат може бути викликано різними причинами. 
Зокрема, технологіями, які використовуються з метою збільшення обсягів видобутку, 
наприклад компресорами, які в свою чергу використовують газ, тощо. У свою чергу 
зменшення витрат не обов’язково є позитивом, оскільки це може супроводжуватися ще 
більшим скороченням обсягів видобутку.

А останні два роки поспіль відбувається зменшення як обсягів видобутку, так і обсягів 
відпуску товарного газу Укргазвидобування. Падіння видобутку газу цією компанією в 2019-
2020 роках стало рекордним за останні 20 років, хоча у порівнянні з періодом до цінової 
реформи 2014-2016 років операційні і капітальні витрати Укргазвидобування були в рази 
більшими. Серед державних компаній лише в Укрнафті в 2019 році спостерігалося зростання 
видобутку як газу, так і нафти (після змін в корпоративному урядуванні компанією). 

Хто винуватий?

... і знову падіння
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Такий тренд триває і в цьому році: за оперативними даними, за січень-лютий видобуток 
Укргазвидобування впав ще на 7% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. 

Така динаміка не може не викликати занепокоєння. На цьому фоні стає ще більш актуальним 
питання ефективності роботи державних газовидобувних компаній,  зокрема щодо наявності 
у них необхідних компетенцій, доступу до технологій та капіталу. 

При цьому окремі дані свідчать, що Україна має значний потенціал збільшення видобутку 
газу. 

За оцінками BP Statistical Review of World Energy 2020, Україна як за обсягом доведених 
запасів природного газу, так і за показником відношення доведених запасів до видобутку 
газу посідає в Європі 2-е місце після Норвегії. Обсяг вже доведених запасів газу перевищує 
поточний рівень його видобутку в десятки разів. За певних умов це дає підстави сподіватися, 
що Україна могла б самостійно на 100% забезпечувати свої потреби в природному газі. 
Зауважимо, що до розробки програми 2️0/2️0 були залучені міжнародні спеціалісти, і вони 
тоді презентували відповідні плани збільшення видобутку газу як реалістичні. 

Нерозкритий потенціал
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Для освоєння важковидобувних запасів потрібні дорогі та більш ефективні сучасні 
технології та техніка, які дозволили б раціонально використовувати нафтогазоносні надра, 
інтенсифікувати видобуток вуглеводнів і найповніше вилучати газ із первинної сировини. 
Також потрібні ноу-хау, досвідчений менеджмент, доступ до капіталу. В Україні ж з цим 
проблема. Тобто зокрема було потрібно залучення великих міжнародних компаній з такими 
ресурсами. 

Але попри зміну вектору в 2014-2015 роках на прозахідний, відтоді в сфері видобутку газу 
так і не відбулося залучення масштабних стратегічних інвестицій.

Через те, що Україна наразі видобуває газу менше, ніж споживає, вона вимушена 
продовжувати імпортувати газ. Відповідно, гроші за цей газ йдуть з України до країн, який 
цей газ продають. І хоча Україна імпортує газ з європейського ринку, а не з Росії, цей газ на 
європейському ринку продає Росія, відповідно, гроші з України йдуть до Росії. При цьому 
ціна цього імпортованого газу визначається рівнем цін на європейському рівню плюс вартість 
транспортування з ЄС до України. 

Цього би не було, гроші би не йшли з України в Росію, і газ в Україні був би дешевшим, якби 
зокрема була виконана програма 2️0/2️0 одночасно з імплементацією ініціатив із покращення 
енергоефективності і енергозбереження.
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141 млрд куб. м. Саме стільки склав максимальний річний транзит природного газу через 
Україну за історію її незалежності. Це був 1998 рік. Загалом у 90-і його обсяг коливався між 
12️0 та 140 млрд куб. м. А тепер порівняймо: за підсумками 2020 року він становив лише 
56 млрд куб. м. Чому так сталося? Підказка: за ці ж роки Росія проклала і запустила чотири 
газогони в обхід України (і зараз добудовує ще один). 

Так, цього разу у фокусі #Енергетика30 - проблема зменшення обсягів транзиту газу і 
відсутності альтернативних Газпрому замовників транзитних послуг. 

В контексті останніх повідомлень про російські війська на кордоні України варто зазначити, 
що транзит газу для України - це не тільки значний дохід і частка ВВП, а й важливий 
елемент енергетичної та воєнної безпеки. Саме тому ця проблема є дуже актуальною. Але 
розпочнемо з історії.

Проблема #17.  
Загрози з боку 
альтернативних 
трубопроводів для транзиту 
газу через Україну 
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У 1980-х роках через Україну були побудовані магістральні газопроводи, які з’єднали 
російські газові родовища зі споживачами аж до Західної Європи. На західному кордоні 
України на базі виснажених родовищ були облаштовані величезні підземні газосховища, які в 
тому числі мали забезпечувати безперебійність транзиту газу. Так в Україні виникла найбільш 
потужна в Європі газотранспортна система (ГТС), практично ексклюзивним користувачем 
якої для цілей транзиту після 1991 року стала Росія.

На той момент українська ГТС була безальтернативним транзитним шляхом для нашого 
північного сусіда. Однак Росія почала впроваджувати по відношенню до України 
“колоніальну” або “імперську” політику в газовій сфері. Москва змушувала нас платити за 
поставки російського газу більше, аніж ми отримували від транзиту. Така політика стала 
очевидною з приходом до влади Путіна і з появою ознак проєвропейського вектора в Україні 
після Помаранчевої Революції 2004-2005 років. 

Одним з елементів такої політики стало будівництво обхідних магістральних газопроводів, 
які мали політичну мету позбавити Україну транзитної виручки: 

«Ямал-Європа»

Цей газогін, побудований в 1994-1999 роках, поєднує родовища півночі Західного Сибіру зі 
споживачами в Західній Європі через територію Білорусі і Польщі. У 2005, після завершення 
будівництва всіх компресорних станцій, постачання газу газогоном досягло проектних 
позначок - 33 млрд куб. м природного газу. З моменту завершення будівництва до моменту 
виходу на повну потужність цим газогоном транзит через Україну в напрямку Словаччини 
знизився на 2️0 млрд куб. м.  
 
«Північний потік» 

Це найбільш потужний (55 млрд куб. м на рік) діючий обхідний газопровід від Росії до 
Німеччини по дну Балтійського моря, побудований в 2010-2012 роках. Проект почав 
розроблятися в 1997 році, але активні підготовчі роботи почалися з 2005-го. Після запуску 
першої з двох ниток цього газогону наприкінці 2011 року транзит газу через Україну в 
напрямку Словаччини в 2012 році одразу знизився майже на 19 млрд куб. м.  
 
«Блакитний потік» 

Трубопровід між Росією і Туреччиною був прокладений в 2001-2002 роках по дну Чорного 
моря в рамках російсько-турецької угоди від 1997 року. Існували плани будівництва 
продовження газопроводу в Ізраїль, Італію, а також розширення його потужності в 2 рази - до 
32️ млрд куб. м на рік.

З Росії до Європи через Україну

Обхідні шляхи повз Україну
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 «Турецький потік» 

Газопровід між Росією і Туреччиною був прокладений в 2016-2019 роках по дну Чорного 
моря. Перші домовленості щодо його будівництва були досягнуті в 2015 році, коли Росія 
відмовилася від іншого проекту («Південного потоку») через протидію Євросоюзу. Після 
запуску двох ниток «Турецького потоку» транзит до Туреччини, Греції та Болгарії повністю 
перейшов з України до нових газогонів. А з 1 квітня 2021 року і постачання газу до Румунії 
повністю забезпечується зі сторони Болгарії - також через «Турецький потік». Наразі по 
південному напрямку через Україну транзит виконується тільки для споживачів Молдови.

 
«Північний потік-2️» 

Цей недобудований газопровід від Росії до Німеччини по дну Балтійського моря має 
потужність 55 млрд куб. м на рік. З території Німеччини газ по цьому газогону може 
постачатися в інші країни центральної і західної Європи через газопровід EUGAL, який 
був виведений на повну потужність з 1 квітня цього року. Будівництво «Північного 
Потоку-2» розпочалося в 2018 році, але було тимчасово призупинене наприкінці 2019-го 
у зв’язку з введеними санкціями США. Наразі, за даними Nord Stream 2 AG, залишаються 
недобудованими ще 12️1 км або 5% від загальної протяжності трубопроводу. Потужність 
даного газопроводу перевищує обсяги транзиту газу через Україну в країни Західної Європи 
(в 2020 році – 51,9 млрд куб. м).  

Росія використовувала всі зазначені трубопроводи для посилення своєї переговорної 
позиції і як важіль тиску на Україну. Крім того, ці газопроводи є геополітичною зброєю 
в руках Росії, яку в умовах відсутності повноцінної інтеграції європейських ринків газу 
можна використовувати і як батіг (наприклад, через погрози відключень, обмеження обсягів 
транзиту), і як пряник (наприклад, через пропозицію низьких цін на газ, що постачається по 
цих трубопроводах) проти європейських країн. 

Поступова побудова обхідних газогонів дійсно могла дозволити Росії припинити транзит 
через Україну в 2020 році після закінчення транзитного контракту, укладеного в 2009 
році між Газпромом і Нафтогазом. Це було би можливим навіть без добудови «Північного 
потоку-2», хоча і деякими ускладненнями для Газпрому. Але ініційований в 2018 році 
арбітраж з вимогами по компенсації Газпромом економічних втрат від очікуваного 
припинення транзиту через Україну змусив російську сторону укласти новий транзитний 
контракт на 2020-2024 роки. 

Чому Москва зголосилася на новий контракт? Тут необхідно враховувати комплекс обставин: 
і участь у перемовинах Єврокомісії, і роль ключових німецьких політиків, і санкції США. 

Чому за наявності обхідних газогонів 
Росія ще транспортує газ через Україну?
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Всі ці фактори є елементами загальної картини перемовного процесу 2019 року, і між ними 
і підписанням транзитного договору немає однозначних і прямолінійних визначальних 
залежностей. 

Відокремлення українського оператора ГТС за європейськими правилами або «анбандлінг» 
також дуже часто неправильно інтерпретується як головна передумова 📝 підписання
договору. Під час транзитних перемовин було зрозуміло, що Росія насправді не хоче 
застосування європейських правил – доказом цього була публічна пропозиція Росії 
продовжувати старий транзитний контракт. Разом з тим, російська сторона намагалася 
використати наші проблеми з «анбандлінгом» як виправдання того, що Україна з 2020 року 
втратить транзит газу, - тобто намагалася зробити Україну винною у можливих зривах 
перемовин. 

Але подальше успішне завершення відокремлення оператора ГТС і укладення транзитного 
контракту 2019 року між Нафтогазом і Газпромом на основі застосування європейських 
правил дозволили отримати додаткові вигоди для України: 

застосування віртуального реверсу, 

завантаження українських сховищ газу, 

додаткова виручка від транзиту при бронюванні Газпромом додаткових потужностей 
тощо. 

Попри укладення транзитного контракту на 2020-2024 роки, стратегічною проблемою 
залишається те, що Україна не змогла суттєво диверсифікувати користувачів нашої ГТС 
для цілей транзиту в той час, як Росія успішно будувала обхідні трубопроводи. Технічні 
потужності нашої ГТС дозволяють транспортувати до 146 млрд куб. м газу на рік, але 
заброньованими наразі є лише 40 млрд куб. м (це лише 2️7% потужностей). 

Тобто наша система втратила свою ексклюзивність і наразі залишається суттєво 
недозавантаженою. В тому числі потужності нашої системи не використовуються 
європейськими компаніями, які, якби не політика Газпрому, могли би купувати газ як у 
Газпрому, а у інших компаній з Центральної Азії і Росії на східному українському кордоні, а 
потім самостійно транзитувати цей газ. 

Росія ж продовжує реалізовувати свою стратегію будівництва обхідних трубопроводів. 

Якщо будуть завершені продовження «Турецького потоку» через Болгарію і Сербію, то 
Газпром переведе транзит до Угорщини теж через «Турецький потік-2». За оцінками 
оператора української ГТС, для України це означає додаткову втрату 10-12️ млрд куб. м 
транзиту щорічно. 

А після завершення будівництва «Північного потоку-2» і за умови, що Газпром не змусять 
прибрати технічні та економічні бар’єри для отримання газу на кордоні Україна-РФ, транзит 
газу з Росії через територію України скоріш за все повністю припиниться.

А як щодо альтернативи Газпрому?
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Однією з характерних рис української енергетики є борги - фактично всі всім заборгували. 
Ця проблема накопичувалась десятиліттями, і вирішити її вкрай складно, навіть складніше ніж 
більшість того, про що ми вже говорили в #Енергетика30.

Проблема #18️.  
Боргова криза в енергетиці 

Незважаючи на те, що третина домогосподарств України отримує субсидії, борги українців 
за житлово-комунальні послуги зростають. На кінець січня 2021 року загальна сума боргів 
населення сягала 8️1 млрд грн, підрахували в Держстаті. І 8️5% з цієї суми - заборгованість 
за спожиту енергію (тобто за газ, тепло, гарячу воду і електроенергію). За рік сума боргів 
населення зросла на 14 млрд грн або на 2️1%. 

В середньому на одне українське домогосподарство припадає 5500 грн заборгованості. Для 
порівняння - 65% домогосподарств отримують дохід у розмірі до 6000 грн на людину на 
місяць, а близько 40% домогосподарств, згідно опитувань Держстату, постійно відмовляють 
собі у найнеобхіднішому. Тому не буде перебільшенням сказати, що для великої кількості 
мешканців України проблема погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги є 
дуже болючою. 

Раніше ми вже писали про проблему енергетичної бідності і про те, як українці потрапили у 
замкнуте коло, яке нам необхідно розірвати. Українці споживають багато енергії порівняно з 
іншими країнами, але грошей, щоб переобладнати неенергоефективне житло, багатьом не 
вистачає. От і доводиться або витрачати на «комуналку» більше, ніж можна було б, або ще 
більше нарощувати борги. 

Подібна проблема є і у промислових компаній. Як ми згадували вже, у спадщину від 
радянських часів Україні дісталася енергоємна і капіталоємна промисловість, але її 
продуктивність дуже низька. В результаті, підприємства можуть споживати багато енергії, але 
не мати грошей за неї розрахуватися. Причому часто невчасні розрахунки за енергоносії 
є не проблемою ліквідності, а проблемою платоспроможності українських підприємств. 

Борги населення

Борги бізнесу
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За наявності великих боргів з однієї сторони і об’єктивної відсутності коштів для їх 
погашення з іншої сторони спроби усунути приховані субсидії, підвищивши ціни на 
енергоносії до ринкового рівня, сприймаються як несправедливі і нелегітимні. Погіршують 
сприйняття й питання до ефективності та прозорості діяльності домінуючих природних 
і «неприродних» монополій на енергетичному ринку України, про які ми також писали у 
наших попередніх дописах. 

Борги + бідність = ...

Прикладом такої ситуації може бути нещодавне накопичення мільярдних боргів Одеського 
припортового заводу перед Нафтогазом за газ, поставлений в 2016-2017 роках. 

Проблема наявності і збільшення боргів тісно пов’язана з озвученою раніше проблемою 
«видоювання» державних активів, створених минулими поколіннями українців. В одних 
випадках державні компанії продають певний ресурс або надають послуги за ціною, меншою 
ніж альтернативні витрати (а іноді навіть менше бухгалтерської собівартості). В інших 
випадках, олігархи отримують можливості використовувати державні активи на власну 
користь. 

Так от, надання можливості не платити за певні товари або послуги - це теж ще один 
прояв «видоювання»  державних активів. Від цього страждають як доходи, так, відповідно, і 
дохідність на активи державних компаній. 
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Наприклад, навіть з урахуванням того, що внаслідок заниженого тарифу на електроенергію 
обсяги прихованого субсидування населення становлять понад 55 млрд грн на рік, існує 
проблема сприйняття збільшення тарифів на електроенергію як несправедливого. 

Сприйняття цінових реформ як несправедливих або нелегітимних накладається на 
наявність рішення Верховної Ради щодо мораторію на стягнення боргів, нарахування 
штрафів або припинення постачання житлово-комунальних послуг під час карантину і 
протягом 30 днів після його скасування. В таких умовах існує висока ймовірність того, що 
підвищення цін на енергоносії не матиме очікуваного економічного ефекту – саме через 
неплатежі і накопичення боргів. Наприклад, згідно з дослідженням Центру Разумкова, 
проведеним у вересні 2020 року, 12️% опитуваних відповіли, що в разі суттєвого підвищення 
комунальних тарифів вони категорично відмовляться платити, а ще 34% опитаних не змогли 
спрогнозувати свої дії. 

Навіть якщо би мораторію не було і борги за комунальні послуги можна було стягувати 
через суд, було б не уникнути проблеми низької довіри до судової системи. Згідно останніх 
досліджень, судова влада має чи не найнижчий рівень довіри серед соціальних інституцій 
України - за даними Центру Разумкова по опитуваннях в березні, менше довіряли лише 
чиновницькому апарату і ЗМІ Росії. Тобто за таких умов ми знову повертаємось до проблеми 
сприйняття підвищення цін як нелегітимного. 

Проблеми боргів споживачів впливають і на фінансову стійкість підприємств всього 
енергетичного комплексу. 

Наприклад, проблема заборгованості не вирішена на ринку електроенергії. Її загальна 
сума сягає близько 60 млрд грн, з яких 2️7 млрд грн – це заборгованість оптового ринку 
електроенергії, що була накопичена до середини 2019 року. Невирішеною залишається і 
проблема субсидування виробників за «зеленим» тарифом – оціночний обсяг субсидування 
перевищує 40 млрд грн у 2021 році та до кінця 2029 року зросте до 10-2️0 млрд дол., за 
експертними розрахунками. 

Сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ і регіональних газозбутових 
компаній перед «Нафтогазом» становить близько 8️7 млрд грн. Прострочена заборгованість 
операторів газорозподільних мереж перед оператором газотранспортної системи -  понад 
3,5 млрд грн. 

Проблема не припиняє збільшуватися в масштабах і зачіпає всі компанї енергосектору, що 
видно з їх фінансової звітності. Наприклад, на кінець вересня залишок чистої дебіторської 
заборгованості перед «Нафтогазом» становив 39 млрд грн, перед «Укренерго» - 10 млрд грн, 
перед «Енергоатомом» -  8️ млрд грн, перед «Укргідроенерго» - майже 2️ млрд грн. А на кінець 
минулого року дебіторська заборгованість перед «Гарантованим покупцем» склала понад  
4 млрд грн, перед «Центренерго» - понад 2️ млрд грн. 

Проблеми боргів як джерело 
фінансових проблем
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Нерозрахунки з цими компаніями впливають і на їх можливість вчасно розраховуватися з 
власними постачальниками. Сумарна кредиторська заборгованість цих компаній перевищує 
65 млрд грн.

Всі ці боргові проблеми не можна ігнорувати. З урахуванням енергетичної бідності 
українського населення і проблем з платоспроможністю енергоємних українських  
підприємств вирішення питання заборгованості має стати чи не першочерговим кроком в 
рамках переходу енергетичної системи України до стійкого стану.
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Ми завершуємо опис головних проблем в українській енергетиці лонгрідом про останню, 
але одну з першочергових проблем, які потрібно вирішувати для усунення системних 
провалів усього енергетичного сектору. А саме - про неефективну систему корпоративного 
урядування державних підприємств. 

Проблема #19 - остання. 
Неефективне корпоративне 
управління енергетичних 
державних підприємств

Потрібно враховувати радянське минуле України, адже саме тоді сформувалася вертикальна 
планова система, елементами якої були й державні підприємства. А сама система керувалася 
до 1991 року переважно не з Києва, а з Москви, в якій був центр управлінської експертизи. 

За часів незалежності українські держпідприємства продовжували бути частиною системи 
центрального планування і часто входили до складу міністерств чи інших профільних 
відомств. Лише центр керування перемістився в Київ.

Але механізми державного управління не пристосовані до управління компаніями.  
Органи державної влади визначають державну політику і регулюють ринки, а не керують 
операційною діяльністю суб'єктів господарювання. Це не означає, що в Україні абсолютно 
все має бути негайно приватизоване. В багатьох випадках спочатку мають відбутися 
структурні реформи і забезпечена спроможність ключових ринкових інституцій. Іноді 
компанія має принаймні деякий час залишатися під контролем держави тому, що від її 
функціонування залежить, скажімо, енергетична, а отже, й національна безпека, та/або 
розвиток ринків. Водночас  ці компанії мають бути відокремлені від міністерств, щоб 
уникнути політичного та корупційного втручання в їхню операційну діяльність.

Проблеми держпідприємств походять з 
історії та не осмислених змін 

+

+
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По-перше, в Україні невиправдано розривалися вертикальні і горизонтальні зв’язки, 
знижуючи конкурентоздатність підприємств. Наприклад, бездумна приватизація дев’яностих 
в сегменті нафтопереробки розірвала єдиний технологічний ланцюг «видобуток–
переробка». Інвестувати в модернізацію відсталих потужностей нові власники теж не 
збиралися, і, як наслідок, протягом наступних 20 років заводи зупинялися один за одним.

У 1998 році Державний комітет з нафти і газу було перетворено на Національну акціонерну 
компанію «Нафтогаз України». Це мало забезпечити більш ефективне управління 
нафтогазовими активами, які ще залишилися в державній власності після бездумної 
приватизації. Залишки вертикальної інтеграції в «Нафтогазі» виявилися достатніми, щоб в 
окремі критичні моменти компенсувати те, на що не був здатен ринок, і успішно захищати 
національні інтереси, хоча б частково виправдовуючи статус національної компанії. 

По-друге, часто під час виокремлення від міністерств відбувалося фактично розкрадання 
державних активів. Наприклад, при приватизації облгаззбутів, яка також почалася у 
середині 90-х, контроль критичної для держави і найбільш близької до грошових потоків 
інфраструктури майже повністю перехопили непрозорі групи, пов’язані з олігархами і 
тогочасною «політичною елітою». 

Навіть на тих підприємствах, які залишались неприватизованими, відбувався «дерібан» - 
не в останню чергу за рахунок призначення керівників компаній за квотами політиків та 
олігархів. Отримавши непрямий контроль над державними компаніями, впливові групи 
вибудували схеми, завдяки яким величезна кількість коштів осідала в їхніх кишенях. Згадайте 
скандали з вишками «Чорноморнафтогазу», використання непрозорих посередників у 
закупівлях газу з Росії і Центральної Азії, схеми збагачення на договорах спільної діяльності 
в «Укргазвидобуванні тощо. Як описав цей стан МВФ в 2017 році, в Україні відбулося так зване 
«захоплення держави» групами впливових політичних та економічних еліт, що структурно 
влаштовані як піраміди і вкорінені в публічні інституції й економіку».  

Ці процеси призвели до гібриду привласнення активів на державних компаніях, які 
управлялися міністрами, олігархами і навіть криміналітетом з метою отримання 
власної користі, з залишками центрального планування. Найбільш привабливі компанії 
приватизувалися, а на менш привабливих підприємствах «націоналізувалися збитки» і 
накопичувалися борги. Наприклад, лише за 2013 рік Нафтогаз отримав збиток у 2️ млрд дол., 
накопичивши майже 14 млрд дол. і кредиторської заборгованості в  доларовому еквіваленті 
(що на той час дорівнювало майже 70% міжнародних резервів України). 

В такій ситуації у влади, яка була частиною цієї корумпованої системи, не було мотивації 
проводити повноцінну реформу корпоративного урядування державних підприємств. Тому 
на них і далі панував пострадянський підхід до управління.  

Як неправильно відокремити  
державні компанії від органів влади:  
український приклад+

+
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Деякі елементи корпоративного урядування все ж впроваджувалися і до 2014 року. 
Наприклад, була проведена корпоратизація деяких підприємств, створені «спостережні 
ради», які були певним аналогом «наглядових рад». Але навіть в цих процесах не обійшлося 
без корупційного інтересу. Наприклад, існують ознаки того, що під час корпоратизації 
дочірніх компаній «Нафтогазу» в 2012-2013 роках ці підприємства просто хотіли поділити: 
«Газпрому» віддати газотранспортну систему, родині тодішнього президента – більшість 
газовидобутку, іншому олігарху – всю нафтову вертикаль.

В 2014-2015 роках, після Революції Гідності, починається більш осмислена реформа 
корпоративного управління. Головною метою цієї реформи було створення системи, за якої 
менеджмент держкомпаній діяв би не у власних інтересах або в інтересах приватних груп 
впливу, а в інтересах кінцевих акціонерів – тобто для народу України. При цьому менеджмент 
мав бути підзвітним і відповідав би перед українським народом за неефективність своєї 
роботи. 

Допомогти менеджменту рухатися в потрібному напрямку без зайвого політичного тиску 
мали прозорі стратегічні директиви від держави і наглядові ради з чесних і компетентних 
людей, які ефективно контролювали би менеджмент в частині виконання основних напрямів 
діяльності.

В енергетиці така реформа почалася з «Нафтогазу» в 2015 році, коли при підтримці 
міжнародних фінансових установ був розроблений план реформи корпоративного 
урядування на основі принципів корпоративного врядування ОЕСР. Складові цього плану 
пізніше були використані як дорожня карта Уряду для розростання подальших реформ 
корпоративного врядування держпідприємств.  
 
Так збільшилась кількість державних підприємств з

новопризначеними незалежними наглядовими радами, 

конкурсами на керівні посади, 

фокусом на прозорість та розкриття інформації. 

Постреволюційна реформа 
держкомпаній: після перших успіхів…
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По-перше, реформи корпоративного урядування були недостатньо швидкими. Як 
зазначав Світовий Банк в 2018 році, продовження реформ ускладнювалося сильними, 
а іноді і стійкими до реформ, корисливими інтересами. Спостерігачі критикували 
слабку зацікавленість реформувати. Відтак, в енергетичному секторі на деяких 
державних компаніях навіть не була проведена корпоратизація.  

По-друге, навіть в наявних наглядових радах немає компетенцій, достатніх для 
того, щоб контролювати ефективність виконання стратегічних задач менеджментом 
компаній. 

По-третє, у держави немає механізмів оперативно і системно ставити стратегічні 
задачі для державних підприємств. Державні компанії є важливим інструментом 
держави в урегулюванні системних провалів ринку – тобто якщо би провалів і 
проблем на ринку не існувало, не було би і сенсу в державній формі власності, тобто 
їх було би потрібно приватизувати. Як ми описали в #Енергетика30, таких критичних 
проблем в Україні в сфері енергетики вдосталь. Але для того, щоб використати 
державні компанії як інструменти вирішення цих проблем, потрібні певні оперативні 
механізми управління такими інструментами. На жаль, таких механізмів, які би бачило 
і розуміло суспільство, наразі немає.  

По-четверте, оскільки механізмів оперативно і системно ставити стратегічні задачі 
для державних підприємств немає, виникає питання: яку саме компетенцію повинні 
мати члени наглядових рад? Неочевидним пов’язаним з цією проблемою моментом 
є те, що члени наглядових рад мають виконувати і інші функції, крім контролю 
менеджменту, як свідчить західний досвід. Наприклад, члени наглядових рад 
можуть допомагати компаніям налагоджувати зв’язки з зовнішніми контрагентами 
і стратегічними інвесторами. Таким чином, український народ краще розумів би 
цінність, яку створювали би такі члени наглядових рад. 

...звернула в неправильному напрямку
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Якщо ви переглянете усі дописи в #Енергетика30, то побачите, що за 30 років незалежності 
Україна так і не позбулася проблем в енергетиці, а й створила чимала нових. І “неприродні 
монополії”, і “доїння” державних активів, і згадана сьогодні незавершена реформа 
корпоративного управління держкомпаній, і недостатня енергоефективність в побуті 
українців, і слабкий розвиток відновлюваних джерел енергії, зокрема біоенергетики, - це все 
явища, які Україна “напрацювала” вже в статусі незалежної. 

Вирішувати їх складно, адже українці та український бізнес заплуталися в боргах і потрапили 
в замкнуте коло енергетичної бідності. Але вирішувати ці проблеми потрібно чимшвидше. 
Зрештою, це справа енергетичної безпеки і енергетичної незалежності України. А відтак, і 
національної безпеки і національної незалежності. Проте це тема вже для нової розмови :)

Замість висновку






