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ВІДКРИТИЙ ЛИСТ
З метою громадського обговорення 07.08.2015 р. на сайті Міненерговугілля
розміщено проект Енергостратегії України на період до 2035 року під назвою «Нова
Енергетична стратегія України: безпека, енергоефективність, конкуренція».
Цим листом Асоціація «УЯФ» надає пропозиції до проекту Енергостратегії
стосовно інтеграції України в «європейський енергетичний простір» та запобігання
зміні клімату через скорочення викидів парникових газів.
Перше питання розглядається у проекті Енергостратегії у підрозділі 1.3.2
«Цільові завдання» та розділі 4 «Енергомережева інтеграція через кооперацію з ЄС».
Зокрема, передбачається виконання низки поступових кроків, включаючи набуття
членства в організації системних операторів європейської енергосистеми ENTSO-E і
інтеграцію з синхронізованою енергосистемою ENTSO-E на більш пізньому етапі.
Потенціал розширення Бурштинського острову у проекті Енергостратегії не
розглядається взагалі. В цьому контексті вважаємо, що реалізація пілотного проекту
«Енергетичний міст Україна – Європейський Союз» є важливим кроком на шляху до
приєднання України до європейського ринку електроенергії, і тому він також має
бути відображений у тексті стратегії.
Цей проект дозволяє розширити синхронну зону з ENTSO-E, збільшити
пропускну спроможність міждержавних ліній електропередач і одночасно відкриває
шлях до імплементації політичного рішення щодо будівництва третього та четвертого
енергоблоків Хмельницької АЕС, яке зафіксоване у Коаліційній угоді та в Програмі
діяльності Кабінету Міністрів України. На виконання вищезазначених нормативноправових актів видано Розпорядження КМУ від 15 червня 2015 р. № 671-р про
започаткування реалізації зазначеного пілотного проекту та наказ Міненерговугілля
від 31.07.2015 р. № 490 про затвердження плану заходів з його реалізації. Таким
чином, проект успішно розвивається і вже виходить на стадію практичної
імплементації.
По суті, зазначений проект є одним із елементів державної енергетичної
політики, і Енергостратегія, яка має відображати цю політику, повинна містити
відповідну інформацію про нього.
Питання щодо боротьби зі зміною клімату є викликом для всього людства. Це
питання знайшло своє відображення у Енергостратегії перш за все в контексті
підвищення енергоефективності, розвитку відновлювальних джерел енергії і
відповідного скорочення атмосферних викидів парникових газів. В цьому відношенні
18.08.2015

1

Асоціація наголошує, що атомна енергетика є низьковуглецевою технологією, яка
майже не продукує парникові гази.
Згідно з даними Національного кадастру антропогенних викидів із джерел та
абсорбції поглиначами парникових газів в Україні за 1990-2013 рр., на ТЕС і ТЕЦ
України у 2013 році було вироблено 95,5 млрд. кВт-год. При цьому викиди
парникових газів склали 113,9 млн. т СО2-екв., що становить 30% від загального
обсягу викидів парникових газів в Україні у 2013 році.
Атомними станціями України в 2013 році було вироблено 83,42 млрд. кВт-год.
Якщо б цей обсяг виробили ТЕС та ТЕЦ, то викиди парникових газів збільшилися б
на 99,5 млн. т СО2-екв. та сумарно склали б 213,42 млн. т. Таким чином загальний
обсяг викидів парникових газів в Україні збільшився б на 26%.
Враховуючи вищезгадане, Асоціація вважає, що роль вітчизняної атомної
енергетики у запобіганні негативних змін клімату має бути визнана і
відображена у тексті Енергостратегії. Підтримка і подальший розвиток атомної
енергетики як низьковуглецевої технології виробництва електроенергії має
стати одним із основних положень державної політики у сфері боротьби із
зміною клімату.
З огляду на вищенаведене, пропонуємо внести до проекту Енергостратегії
відповідні зміни та доповнення і підтверджуємо нашу готовність до участі у цій
роботі у співпраці з Міненерговугіллям та іншими інститутами громадянського
суспільства.

Генеральний директор
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