МІНЕНЕРГОВУГІЛЛЯ УКРАЇНИ
ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО»
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«НАУКОВО-ПРОЕКТНИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ
СИСТЕМИ УКРАЇНИ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАЦІОНАЛЬНА
ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО»
(НПЦР ОЕС України)

Огляд реалізації основних положень Кіотського протоколу
до Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату та
зобов’язання країн-членів ОЕСР і Євросоюзу щодо
виконання рекомендацій Паризької Конференції

Підготовлено відділом
інформаційно-аналітичної роботи
департаменту міжнародного
співробітництва та євроінтеграції

Київ – 07/2017

ЗМІСТ
1.

Огляд основних напрямів розвитку світової енергетичної сфери відповідно до положень
Паризької Угоди щодо зміни клімату…...…………………………………………………………
1.1. Глобальні тенденції розвитку світової енергетичної сфери….………………………………….
1.2. Структура викидів парникових газів по секторах економіки………………..………………….
1.3. Довгострокова прогнозна оцінка МЕА розвитку світової енергетики в умовах поглиблення
декарбонізації економіки ………………………………………………………………………….
1.4. Основні технологічні рішення щодо зниження обсягів викидів парникових газів в енергетиці
2. Міжнародно-правові аспекти боротьби з викидами парникових газів ……...………………….
2.1. Основні положення та хід реалізації Кіотського протоколу до Рамкової Конвенції ООН про
зміну клімату та обсягів викидів парникових газів.…….……………………………………….
2.2. Основні положення та механізми реалізації Паризької Угоди з клімату до 2030 року.
Зобов’язання країн щодо організації їх виконання ……..……..…..…..………………………..
2.3. Правила та механізми імплементації Паризької угоди…...…..…..…..…….…………………….
3. Оцінка стану та розвитку низкьовуглецевих технологій, економічна ефективність
виробництва електроенергії різними джерелами..………………………………………………..
4. Розвиток енергетичної сфери Євросоюзу в контексті прийнятих зобов’язань до Паризької
Угоди з клімату. Вплив кліматичних змін на енергетичну політику ЄС до 2020 та 2030
років…………………………………………………………………………………………………..
5. Китай. Державні плани дій та програми щодо зниження викидів парникових газів у
енергетичній сфері……………………………………………………….…………………………
6. Україна. Огляд основних напрямів державної політики
у сфері зміну
клімату……………………………………………………………………………………………….

2
2
10
14
20
24
24
28
38
41

49
67
69

Додаток 1. Вуглецемісткість ВВП …………………………………………………………………………….
Додаток 2. Світові обсяги викидів по галузям економіки …………………………………………………
Додаток 3. Викиди СО2 від спалювання викопного палива за секторами та видами палива у ряді
країн світу за 2015р. …………………………………………………………………………….
Додаток 4. Динаміка обсягу викидів СО2 в окремих країнах світу ……………………………………..
Додаток 5. Додаток В Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних
Націй про зміну клімату ………………………………………………………………………..
Додаток 6. Характеристики парникових газів на які поширюються положення Кіотського
протоколу…………………………………………………………………………………………..
Додаток 7. Очікувані совокупні внески країн на національному рівні до Паризької угоди …………
Додаток 8.Окремі технології використання поновлюваних джерел енергії за напрямами в
світі…………………………………………………………………………………………………..
Додаток 9. Діапазон змін окремих економічних та експлуатаційних показників поновлюваних
джерел енергії……………………………………………………………………………………..
Додаток 10. Стан та національні цілі держав-членів ЄС щодо частки енергії з поновлюваних
джерел енергії в кінцевому споживанні………………………………………………………

88
89

Окремі скорочення………………………………………………………………………………..........................
Джерела інформації……………………………………………………………………………………………….

105
106

1

90
93
94
95
97
99
102
104

Огляд реалізації основних положень Кіотського протоколу
до Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату та зобов’язання країн-членів
ОЕСР і Євросоюзу щодо виконання рекомендацій Паризької Конференції
1. Огляд основних напрямів розвитку світової енергетичної сфери
відповідно до положень Паризької Угоди щодо зміни клімату
1.1. Глобальні тенденції розвитку світової енергетичної сфери
Упродовж останнього десятиліття у світовій енергетиці відбувся ряд змін, що
зумовили нові тенденції розвитку паливно-енергетичного комплексу з відповідним
впливом на формування енергетичної політики країн світу. Визначальними
факторами формування трендів розвитку світової енергетики сьогодні є: зміна
вектора взаємовідносин між споживачами та виробниками, що посилює
конкуренцію за енергоресурси; зміна структури пропозиції енергоресурсів та
підвищення
ролі
окремих
постачальників;
нерівномірне
зростання
енергоспоживання, що посилює регіональні енергетичні диспропорції (темпи
зростання попиту на енергетичні ресурси в таких країнах, як Китай та Індія,
перевищують темпи розвитку більшості розвинутих країн світу); швидка та
непередбачувана волатильність цін на енергоресурси, зокрема нафту, природний газ
та вугілля; зростання обсягів міжнародної торгівлі енергоносіями, розвиток
інфраструктурної складової постачань енергоресурсів і загострення пов’язаних із
цим ризиків; необхідність боротьби зі зміною клімату, де головним засобом є
подальша декарбонізація енергетики.
Важливою складовою сучасних тенденцій розвитку світової енергетичної
сфери став розвиток технологій видобутку сланцевих нафти та газу, що призвело до
«вуглеводневого буму» в США. Позитивний досвід використання технологій у
США у середньостроковій перспективі дозволив країні стати одним з
найпотужніших експортерів енергоресурсів, що може змінити ситуацію у
міжнародній торгівлі енергоресурсами, впливатиме на формування цін на нафту та
природний газ у світі.
Зростаюча конкуренція на світових енергетичних ринках відкриває більш
широкі можливості щодо вибору джерел енергопостачання, впровадження
низьковуглецевих, у тому числі поновлюваних джерел енергії (ПДЕ). Захист
довкілля шляхом прискореного переходу на низьковуглецеву енергетику в
поточному десятилітті через застосування нових енергозберігаючих технологій,
залучення інвестицій у науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи
(НД ДКР) із впровадженням державного регулювання, що, за висновками
Міжнародного енергетичного Агентства (МЕА), є своєчасною відповіддю на ризики
глобального потепління. Найважливішим «видом палива» сьогодні та в перспективі
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має стати ефективність енергоспоживання: обсяг енергії, зекономленої за рахунок
підвищення ефективності її використання, буде більшим, ніж обсяг енергії від будьякого окремого джерела.
Останніми роками на фоні стрімкої зміни інституційної структури
енергетичних ринків в умовах їх лібералізації, посилення політики диверсифікації
енергозабезпечення, розвитку транспортної інфраструктури, переходу країн на
енергозберігаючі технології та технології з декарбонізації відбувається, хоча й
помірне, але відновлення докризових обсягів енергоспоживання.
Згідно доповіді BP «Statistical Review of World Energy, 2016» у 2015 р.
глобальне споживання первинної енергії зросло лише на 1%, що, порівняно з
середнім показником 2005 – 2015 рр. 1,9%, є помітно меншим. До чинників, що
зумовили низький рівень приросту споживання, слід віднести, зокрема,
уповільнення розвитку глобальної економіки та зниження рівня споживання
енергоресурсів у Китаї (країна упродовж останніх 15 років демонструє найбільший
серед країн світу приріст споживання первинної енергії).
Зростання глобальної економіки та споживання первинної енергії
у світі

Джерело: Україна і політика протидії зміни клімату: економічний аспект, аналітична
доповідь, Центр Разумкова за даними BP «Statistical Review of World Energy», Київ, 2016
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У країнах Євросоюзу в 2015 р. відмічено зростання споживання первинної
енергії на 1,6%, тоді як у попередні чотири роки мало місце його падіння. Країни
Північної Америки навпаки скоротили споживання енергії на 1,1%, в країнах, що
розвиваються, рівень споживання зріс на 1,6%. Лідируючу позицію у збільшенні
рівня споживання первинної енергії серед країн, що розвиваються, зайняла Індія з
показником 5,2%.
У 2015 р. чітко сформувалася тенденція підвищення ролі у світовій енергетиці
альтернативних джерел енергії. Незважаючи на помірне збільшення глобального
попиту на енергоносії у 2015р., виробництво енергії альтернативними джерелами
продовжило зростати високими темпами, підвищившись на 15,2% відносно 2005 р.,
що підтверджує їх конкурентноспроможність. Світові обсяги споживання вугілля
зменшилися на 1,8%, порівняно із середньорічним зростанням у попередні 10 років
на рівні 2,1%. На відміну від вугільного ринку, попит на нафту та природний газ
збільшився відповідно, на 1,9% та 1,7%.
Що стосується географії видобутку вуглеводнів, то вражаючі результати
продемонстрували США, які за рахунок впровадження інновацій та нових
технологій у сфері видобутку нетрадиційних видів нафти та газу наростили
виробництво нафти на 8,5%, та природного газу – на 5,4%.
За статистичними даними МЕА (Key World Energy Statistics, 2016) упродовж
останніх десятиліть завдяки змінам у структурі економіки (перехід від енергоємного
виробництва з низькою доданою вартістю до високотехнологічного), підвищенню
енергоефективності використання вуглецемістких енергоресурсів (впровадження
нових технологій), заходам з енергозбереження як на рівні держави, так і окремих
приватних господарств, інтенсивному розвитку ПДЕ, відбулося значне зниження
вуглецемісткості ВВП ряду країн світу (додаток 1).
Результати аналітичних досліджень міжнародних енергетичних організацій
підтверджують, що більшість країн світу спроможні економічно розвиватися без
надмірного збільшення викидів парникових газів.
Нафта. Глобальний попит на нафту в 2015 р. збільшився до 4,33 млрд т, або
на 1,9% порівняно з 2014 р. Середньорічні показники 2005 – 2015 рр. коливалися в
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межах 1%, а у 2015 р. відбулося зростання світового споживчого попиту.
Споживання нафти окремими країнами світу, млн т
2005р. 2007р.

2008р.

2009р.

2010р.

СВІТ

3 933,9

4 032,3

4 018,1

3 948,7

4 079,9

4 121,6

4 251,6

4 331,3

%,від
загального
2015р.
100

США

938,4

928,8

875,4

833,2

850,1

834,9

838,1

851,6

19,7

Китай

328,6

370,2

377,5

392,2

447,9

464,2

526,8

559,7

12,9

Індія

121,9

138,1

144,7

152,6

155,4

163,0

180,8

195,5

4,5

Японія
Саудівська
Аравія
Росія

247,2

230,9

244,8

200,4

202,7

203,6

197,3

189,6

4,4

94,2

104,4

114,4

125,9

137,1

139,1

160,1

168,1

3,9

125,0

130,0

133,6

128,2

133,3

142,2

150,8

143,0

3,3

Бразилія
Південна
Корея
Німеччина

95,2

102,7

110,1

110,3

120,0

125,9

143,4

137,3

3,2

104,7

107,6

103,1

103,7

105,0

105,8

107,9

113,7

2,6

122,4

112,5

118,9

113,9

115,4

112,0

110,4

110,2

2,5

Канада

99,9

102,3

101,2

95,0

101,6

105,0

103,3

100,3

2,3

1 656,4

1 704,8

1 694,4

1 693,3

1 711,4

1 725,9

1 732,7

2 046,7

40,7

Інші країни

2011р.

2014р.

2015р.

Джерело: BP Statistical Review of World Energy, June 2016

Значне зниження споживання нафти з 2005 р. спостерігається у найбільш
розвинутих країнах світу: Японії – 23%, США – 9,2% та Німеччині – 10%. Водночас,
країни, що розвиваються, за цей період суттєво підвищили рівень споживання
нафти: Китай – на 70% та Індія – на 60%. У регіональному вимірі найбільшим
споживачем нафти є Азійсько-Тихоокеанський регіон, на який припадає 34,7%
світового споживання, слідом йдуть країни Північної Америки (23%), Європи та
Євразії (19,9%). Максимальний попит на нафту й надалі демонструватимуть Китай
та Індія, які є найбільш залежними від обсягів постачання.
Ціна на нафту є одним з найважливіших індикаторів, що впливає на вартість
інших видів енергії. Середньорічна ціна нафти марки Brent знизилася з
$97,07/барель у 2014 р. до $51,20/барель у 2015 р., досягнувши найнижчого рівня з
2005 р. (у травні 2017 – $47/барель).
Природний газ. Зниження ціни на нафту у 2014 – 2015 рр. привело до
суттєвого зниження вартості природного газу на всіх регіональних газових ринках.
Так, середньорічна ціна імпортного газу в Німеччині знизилася до $235,9 за
1 000 м3, або на 27%, на європейському хабі NBP (Велика Британія) – до $233 за
1 000 м3 (-21%), на Henry Hub (США) – до $93 за 1 000 м3 (-40%), що створює
економічні передумови для організації постачання скрапленого природного газу із
США до Євросоюзу.
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У 2015 р. споживання природного газу у світі досягло 3468,6 млрд м3,
збільшившись, порівняно з 2014 р., на 58 млрд м3. Темпи приросту споживання у
2015 р. були значно вищими, ніж у 2014 р. (відповідно 1,7% та 0,5%). Зростання
загального споживання у 2015 р. обумовлено насамперед збільшенням споживання у
США – до 778 млрд м3 (3%), в ЄС – до 402,1 млрд м3 (4,6%). Натомість темпи
зростання попиту на природний газ у Китаї уповільнилися до 4,7% (у 2014 р. –
9,6%), що більш ніж удвічі нижче, порівняно з періодом 2005 – 2015 рр.
Країни з найбільшим споживанням природного газу, млрд м3
2007р.

2008р.

2010р.

2013р.

2014р.

2015р.

% від
загального
у 2015р.

2 774,3 2 969,2

3051,2

3 201,4 3 249,2 3 332,5 3 392,9

3410,2

3 468,6

100

2005р.
СВІТ

2011р.

2012р.

США

623,4

654,2

659,1

682,1

693,1

723,2

740,6

756,0

778,0

22,8

Росія

394,0

422,0

416,0

414,1

424,6

416,2

413,5

411,9

391,5

11,2

Китай

48,2

73,0

84,1

111,2

137,1

150,9

171,9

188,4

197,3

5,7

Іран

102,7

125,5

133,2

152,9

162,2

161,5

162,9

180

191,2

5,5

Японія

78,6

90,2

93,7

94,5

105,5

116,9

116,9

118,0

113,4

3,3

71,2

74,4

80,4

87,7

92,3

99,3

100,0

102,4

106,4

3,1

Мексика

60,9

63,4

66,3

72,5

76,6

79,9

83,3

86,8

83,2

2,4

Німеччина
Велика
Британія
Італія

86,3

84,7

85,5

84,1

77,3

77,5

81,2

71,1

74,6

2,1

94,9

91,0

93,8

94,2

78,1

73,9

73,0

66,7

68,3

2,0

79,1

77,3

77,2

75,6

70,9

68,2

63,8

56,3

61,4

1,8

Саудівська
Аравія

Джерело: BP Statistical Review of World Energy, June 2016

Країни Європи наростили споживання природного газу вперше після його
сталого падіння, що розпочалося у 2011р. Це пояснюється відчутним зниженням цін
на газ та його екологічною привабливістю, порівняно з вугіллям, для виробництва
електроенергії.
Вугілля. Зниження ціни на вугілля на міжнародних ринках у 2015 р. на понад
20% суттєво поглибило кризу у вугільній галузі, що разом з урядовими заходами
щодо захисту довкілля призвело до зниження глобального споживання вугілля.
Слідом за США (1,8%), найбільше скорочення попиту на вугілля в
абсолютних величинах спостерігалося у Китаї – на 53,7 млн. т (1,5%). Китай є
абсолютним лідером, як за рівнем споживання вугілля – 1,9 млрд т н.е. (50%
світового споживання), так і за його видобутком – 1,8 млрд т н.е. (48%).
Варто зазначити, що попри зниження обсягів світового споживання вугілля у
2015 р., загалом за 2005 – 2015 рр. глобальний попит на нього суттєво підвищився –
на понад 1 млрд т, або на 23%. При цьому, у країнах ОЕСР попит на вугілля за цей
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проміжок часу зменшився на 16%, тоді як у країнах, що розвиваються, відмічено
зростання на 46,2%, що обумовлено різними державними пріоритетами зазначених
груп країн – розвинуті країни більше приділяють уваги питанням зниження рівня
забруднення довкілля, а країни, що розвиваються, – питанням прискорення темпів
економічного зростання.
Країни з найбільшими обсягами споживання вугілля, млн т н.е.
% від

2005р. 2008р. 2009р. 2010р. 2011р. 2013р. 2014р. 2015р. загального
у 2015р.

СВІТ

3 130,6 3 523,9 3 473,6 3 634,3 3 800,0 3 890,7 3 911,2 3 839,9

100

Китай

1 318,2 1 603,1 1 680,4 1 743,4 1 899,0 1 964,4 1 949,3 1 920,4

50,0

Індія

211,3

259,4

282,8

292,9

300,4

355,6

388,7

407,2

10,6

США

574,5

564,2

496,2

525,0

495,4

454,6

453,8

396,3

10,3

Японія

114,0

120,3

101,6

115,7

109,6

120,7

118,7

119,4

3,1

Росія

94,6

100,7

92,2

90,5

94,0

90,5

87,6

88,7

2,3

ПАР

80,1

93,3

93,8

92,8

90,4

88,9

90,1

85,0

2,2

Південна
Корея

54,8

66,1

68,6

75,9

83,6

81,9

84,6

84,5

2,2

Індонезія

24,4

31,5

33,2

39,5

46,9

57,6

69,8

80,3

2,1

Німеччина

81,3

80,1

71,7

77,1

78,3

82,8

78,8

78,3

2,0

Польща

55,1

55,2

51,8

55,1

55,0

53,4

49,4

49,8

1,3

Інші країни 522,3 550,0 531,3 526,4 547,4 540,3
Джерело: BP Statistical Review of World Energy, June 2016

540,4

530,0

13,9

Наразі, найбільші світові банки, приймаючи принципові рішення щодо
відмови кредитування вугільного сектору, не підтверджують перспективність його
розвитку, насамперед, у країнах ОЕСР. Відповідно до цього у 2015 р. знизилася
середньорічна ціна на вугілля, зокрема на ринку Північно-західної Європи на 25%
($56,4/т).
Необхідно зазначити, що ряд країн упродовж багатьох років підтримували
розвиток вугільної галузі, надаючи субсидії підприємствам. На підтримку вугільної
індустрії Європа щорічно спрямовувала до €10 млрд, що рівноцінно обсягам
підтримки країнами ЄС розвитку ПДЕ. При цьому найбільші обсяги субсидій – у
гірничодобувну галузь здійснювалися Німеччиною: тільки за 2012 р.
профінансовано шахти та вугільні електростанції на €3 млрд. Франція субсидіювала
вугільну галузь на рівні €1,2 млрд на рік. Субсидії у вугільну галузь Іспанії у період
1990 – 2014 рр. склали €22 млрд. Польська вугільна галузь у період 1990 – 2012 рр.
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отримала субсидій на суму €40,5 млрд. Одночасно, у звіті європейської
природоохоронної організації Health and Environment Alliance (HEAL)
повідомляється, що у 2013 р. ЄС на ліквідацію наслідків від забруднення атмосфери
шкідливими викидами шахт і вугільних ТЕС спрямовано близько €43 млрд.
Світовий ринок електроенергії. Світове виробництво електроенергії у
2015 р. склало 24,1 трлн кВт∙год, що на 0,9% більше, порівняно з 2014 р.; однак, це
значно менше середньорічних темпів зростання обсягів генерації за попередні 10
років (2,8%). Уповільнення темпів виробництва електроенергії у Китаї, який є одним
з найбільших у світі виробників електроенергії, суттєво вплинуло на рівень
глобальної електрогенерації. Так, у 2015 р. в Китаї вироблено 5,81 трлн кВт∙год, або
на 0,3% більше, порівняно з 2014 р., тоді як темпи зростання генерації у 2014 р.
становили 6,7%. Серед найбільших виробників електроенергії значне зростання
виробництва електроенергії (4,1%) було зафіксоване в Індії. Загалом на п’ять
найбільших виробників електроенергії – Китай, США, Індію, Росію та Японію –
припадає 56% загальносвітових обсягів генерації електроенергії.
Загалом, світове виробництво електричної енергії у період 2005 – 2015 рр.
збільшилося на 30%. Країни ЄС знизили виробництво електроенергії на 3%.
Зростання виробництва електроенергії країнами ОЕСР за попередні 10 років не
перевищувало 2%, проте країни, що розвиваються, суттєво наростили генерацію –
на 71%, і сьогодні їх частка у світовому виробництві електричної енергії перевищує
55%.
Поновлювальна енергетика. У вересні 2015 р. на 70-й сесії ООН було
прийнято нову концепцію «Трансформація нашого світу: 2030 порядок денний
сталого розвитку», якою в секторі енергетики передбачено, зокрема, збільшення
темпів зростання енергоефективності; подвоєння частки ПДЕ у світовому
енергобалансі.
Сектор поновлювальної енергетики у 2015 р. розвивався під впливом: різкого
зниження світових цін на викопні види палива; зниження цін на поновлювану
енергію за довгостроковими контрактами; підвищення уваги до енергозбереження
серед країн світу, а також прийняття Паризької кліматичної угоди, згідно положень
якої 191 країна світу погодились утримувати підвищення середньої світової
температури в межах 20С до 2100 р.
Сьогодні більшість країн світу через кліматичні зобов’язання (Intended
Nationally Determined Contributions) розвивають ПДЕ та впроваджують
енергоефективні заходи. Загальний глобальний приріст потужностей у
поновлювальній енергетиці у 2015 р. зріс порівняно з 2014 р. майже на 9%
(148 ГВт), досягнувши 1 849 ГВт. Варто зауважити, що вперше в історії енергетики
приріст нових потужностей ПДЕ перевищив аналогічний показник традиційної
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генерації, що є свідченням підвищення конкурентоспроможності ПДЕ серед
первинних джерел енергії. Другий рік поспіль найбільший приріст потужностей
припадає на вітрову та сонячну енергію – близько 77% усіх нових потужностей
ПДЕ.
Потужності у поновлюваній енергетиці у 2014 – 2015рр., ГВт
Вид
ПДЕ (включно з гідроенергією), з них:
Гідроенергія
Біоенергія
Геотермальна енергія
Фотоелектрична сонячна енергія
Концентрована сонячна енергія

2014р.
1 701,0
1 036,0
101,0
12,9
177,0
4,3

Вітрова енергія
370,0
Джерело: REN21, Renewables 2016 Global Status Report

2015р.
1 849,0
1 064,0
106,0
13,2
227,0
4,8
433,0

У 2015 р. встановлена потужність ПДЕ склала приблизно 29% світових
генеруючих потужностей.
Сьогодні у світі налічується близько 148 вже реалізованих та запланованих
проектів із заміщення використання викопних видів палива та широкомасштабного
переходу на ПДЕ та низьковуглецеві джерела енергії.
Згідно звіту REN21, Renewables 2016 Global Status Report частка ПДЕ у
загальному виробництві електроенергії у світі у 2015 р. становила 23,7%, при цьому
на гідроенергію припадало 16,6%, вітрову енергію – 3,7%, сонячну енергію – 1,2%,
біомасу – 2%, геотермальну енергію, енергію океанів та концентровану сонячну
енергію – 0,4%.
Найбільшими виробниками «зеленої» електроенергії є сім країн, сумарні
потужності яких становлять 71,5% світових (470 ГВт, без урахування гідроенергії):
Китай, США, Німеччина, Італія, Іспанія, Японія та Індія.
Міжнародним агентством з поновлюваної енергетики (The International
Renewable Energy Agency, IRENA) розроблено Дорожню карту з метою досягнення
подвоєння частки ПДЕ у світовому споживанні енергії на період 2010-2030 рр.: з
18% ПДЕ у загальному кінцевому енергоспоживанні (2010 р.) до 36% (2030р.).
Важливу роль у розвитку ПДЕ відіграватимуть інвестиції. Так, у 2015 р.
глобальні інвестиції у ПДЕ становили $285,9 млрд (без урахування проектів великої
гідроенергетики), підвищившись на 5%, порівняно з 2014 р. При цьому загальні
інвестиції у нові потужності ПДЕ склали $265,8 млрд (без урахування гідрогенерації
з потужністю понад 50 МВт), перевищивши більш ніж удвічі інвестиції у розвиток
вугільного та газового секторів – $130 млрд. Абсолютним лідером інвестування в
ПДЕ у 2015 р. в обсязі $102,9 млрд став Китай, випередивши США ($44,1 млрд).
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1.2 Структура викидів парникових газів по секторах економіки
Попередження зміни клімату зайняло першочергове місце серед
найважливіших завдань міжнародної спільноти. Розвинені країни вже протягом
десятиліть поєднують зусилля держави та приватного сектора, створюючи додаткові
механізми та інструменти для скорочення викидів парникових газів (ПГ). На
Конференції сторін РКЗК ОНН та зустрічі Сторін Кіотського протоколу, прийнятого
у грудні 1997 р., вирішено, що глобальне підвищення температури не перевищить
2,5ºС, але вже на 21-ій Конференції Сторін РКЗК ООН (COP21) у грудні 2015 р. в
Парижі було прийнято нову глобальну угоду з протидії зміні клімату на 2021 –
2030 рр. – Паризьку угоду, яка пропонує урядам усіх країн докладати максимальних
зусиль щодо утримання приросту глобальної середньої температури «набагато
нижче 2°С понад доіндустріальних рівнів» і докладанні зусиль для обмеження
зростання температури до рівня 1,5°С. Таке завдання, у свою чергу, знаменує
амбіційні зобов’язання ряду країн світу (Євросоюзу, Китаю та ін.) щодо скорочення
викидів ПГ. Враховуючи зобов’язання країн світу на період до 2030 р., їх не
можливо буде досягнути без відповідних національних планів дій, де приватний
сектор займає значну частку, тому приватні компанії будуть змушені приєднатись
до загальних зусиль із скорочення викидів ПГ.
За експертною оцінкою, стратегія боротьби з посиленням парникового ефекту
повинна полягати у виконанні ряду заходів, а саме:
скорочення використання викопних джерел енергії: вугілля, нафти й газу;
ефективніше використання енергії;
широке впровадження енергозберігаючих технологій та розвиток
альтернативної енергетики (використання поновлюваних джерел енергії);
впровадження нових екологічно чистих і низьковуглецевих технологій;
боротьба з лісовими пожежами, відновлення лісів – природних поглиначів
вуглекислого газу з атмосфери.
Однак навіть повномасштабна реалізація всіх цих та інших заходів щодо
запобігання посиленню парникового ефекту не зможе повністю компенсувати
шкоду, яка наноситься природі в результаті антропогенного впливу, забезпечивши
лише мінімізацію наслідків.
Для досягнення стабілізації температурного режиму Землі необхідно вдвічі
знизити викиди парникових газів в атмосферу, що може бути зроблено винятково
шляхом кардинальної зміни світового енергетичного балансу.
Провідна роль у зниженні рівня антропогенних викидів ПГ у
національних планах і програмах надається енергетиці, енергозбереженню й
підвищенню енергоефективності, розвитку поновлюваних джерел енергії, а в
перспективі – повній утилізації й захороненню СО2, що утворюється під час
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спалювання палива на енергетичних установках.
Тенденція переходу країн до програмного розвитку ПДЕ, підвищення
енергоефективності, зменшення викидів СО2 в галузях економіки та на транспорті
наведена на діаграмі.
Кількість країн із стратегіями та національними планами щодо
підтримки поновлюваної енергетики за напрямами,
2012 – 2015 рр.

Джерело: REN21 «RENEWABLES 2016.GLOBAL STATUS REPORT»

Сьогодні викопні види палива продовжують домінувати у глобальному
енергоспоживанні. Незважаючи на підвищену увагу світової спільноти до джерел
низьковуглецевої енергії, загальна частка нафти, вугілля і природного газу у
світовому енергобалансі упродовж останніх 25 років була стабільно високою: на ці
види палива припадало від 81% загального споживання енергії (1989 р.) до 78,3%
(2015 р.). За цей період часу частка використання нафти скоротилася з 37% до 31%,
натомість частка природного газу зросла з 19% до 21%, а вугілля ще більше – з 25%
до 28%. «Чисті» види – гідроенергія й атомна енергія – становлять у сумі менше
5 %, а на «м'які» види, які не забруднюють атмосферу – вітрову, сонячну,
геотермальну, припадає сьогодні ще нижче. Глобальне завдання полягає в
збільшенні частки «чистих» і особливо «м'яких» видів енергії.
Структура викидів всіх видів ПГ по галузях економіки систематизована
Міжурядовою групою експертів зі зміни клімату (МГЕЗК, Intergovernmental Panel on
Climate Change, IPCC), що представлена в доповіді «International Climate Policy»
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наведено у додатку 2.
Згідно огляду МЕА «Викиди CO2 від спалювання палива» (CO2 emissions from
fuel combustion highlights, 2016 р.), двома секторами світової економіки було
здійснено майже дві третини глобальних викидів CO2 від використання палива в
2015 році – виробництво електро- і тепло- енергії, та всі види транспортного
забезпечення, які склали 42% та 23% відповідно.
Світові викиди CO2 від використання палива по секторам

Примітка: Також показує розподіл електричної та теплової енергії по секторам
кінцевого споживання енергії
* Інше включає в себе сільське/лісове господарство, рибну промисловість, енергетичні
галузі, крім виробництва електричної і теплової енергії та викиди, не зазначені в інших секторах.
Джерело: МЕА, «Викиди CO2 від спалювання палива» (CO2 emissions from fuel combustion
highlights), 2016 р.

Щорічною доповіддю МЕА «Викиди CO2 від спалювання палива, 2016 р.»
проаналізовано тенденції в області глобального вуглецевого циклу, відмічено
подальше уповільнення темпів зростання викидів. Найбільш високий рівень
забруднення у 2015 р. відмічено у Китаї (29%) та США (16%), за ними із значно
меншими обсягами викидів йдуть Індія (6%), Росія (5%) та Японія (4%).
Глобальне забруднення двоокисом вуглецю від викопного палива та
промисловості збільшувалися на більш ніж 3% в рік за період з 2000 по 2015 рр.,
сповільнення зростання відмічено в 2010 р. За останні три роки обсяги СО2 в
атмосфері стабілізувалися на рівні 36,24 млрд метричних т. Відмічено як відповідні
обсяги зростання викидів в 2000-х, так і подальше їх сповільнення та стабілізацію,
що обумовлено зміною паливного балансу економічної діяльності Китаю, де темпи
зростання споживання вугілля з 2012 р. зменшилися.
Економічна діяльність Китаю відповідальна за 29% від глобального
забруднення вуглекислим газом. Крім того, підйоми і спади китайської економіки
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безпосередньо впливають на зростання глобальних викидів. Їх обсяги знизилася на
0,7% у 2015 р. та на 0,5% у 2016 р., що обумовлено головним чином зниженням на
1,5% споживання вугілля. Викиди від спалювання викопного палива у Китаї в
2013 р. складали близько 85% від загального обсягу національних викидів, у 2015 р.
знизились до 83%.
На загальносвітове зниження викидів з 2007 р. також значно впливає
економічна діяльність США. У 2015 р. зростання викидів зменшилось майже на 3%
та ще на 1,7% в 2016 році. На тлі значного скорочення споживання вугілля (понад
13%), за останні два роки зросли обсяги споживання нафти і газу.
Статистичні дані з доповіді МЕА «Викиди CO2 від спалювання палива,
2016 р.» щодо викидів СО2 у Європі, США, Китаї та ряду інших країн з відносно
високим рівнем при використанні викопного палива за секторами та видами палива
більш детально представлено у додатку 3.
За оцінкою Європейської комісії на підставі аналізу «Emission Database for
Global Atmospheric Research (EDGAR) та звіту ЄС «Trends in global CO2 emissions:
2016 Report. European Commission» у 2015 р. світові обсяги викидів ПГ з 2010 по
2015 рр. зросли на 7% і перевищили 36 млрд т СО2, що представлено в таблиці.
Динаміка обсягу викидів СО2, кт
Країни

1990 р.

2000 р.

2005 р.

2010 р.

Китай
США
ЄС-28
Індія
Росія
Японія
Україна
Всього
в світі

2 293 540
5 003 720
4 385 705
649 205
2 394 842
1 158 386
820 307

3 631 897
5 873 867
4 095 429
1 058 746
1 678 389
1 257 082
387 912

6 174 717
5 886 318
4 214 608
1 270 040
1 736 082
1 293 862
371 860

8 986 614
5 519 484
3 883 284
1 848 710
1 735 583
1 219 095
320 148

2012 р.

2014 р.

2015 р.

10 056 756 10 711 037 10 641 789
5 164 192 5 312 226 5 172 338
3 713 457 3 423 613 3 469 671
2 090 857 2 334 381 2 454 968
1 833 976 1 822 210 1 760 895
1 293 511 1 281 569 1 252 890
326 701
274 682
228 688

22 670 893 25 825 341 30 018 829 33 865 904 34 968 039 36 273 571 36 240 721

Частка у
загальному
обсязі, у
2015р.,

29,36%
14,27%
9,57%
6,77%
4,86%
3,46%
0,63%
100%

Джерело: Emission Database for Global Atmospheric Research (EDGAR), більш розгорнуто у додатку 4.

Безперечне лідерство за обсягами викидів належить Китаю. З населенням у
1,4 млрд осіб, у 2015 р. обсяг викидів CO2 в країні склав 10,641 млрд т. За Китаєм
йдуть, з суттєвим відривом за обсягами, США з 320 млн жителів з обсягом викидів
5,172 млрд т. На третьому місці Євросоюз – 590 млн осіб та 3,469 млрд т викидів
CO2. У Європейському Союзі, після чотирьох років зменшення щорічних викидів
СО2 (у середньому на 3,1%) у 2015 р. обсяги викидів знову збільшилися на 1,3%, що
було обумовлено головним чином зростанням на 4,6% споживання природного газу
переважно для вироблення електроенергії та опалення приміщень. В енергетичній
галузі ЄС при зростанні обсягів вироблення електроенергії на 1,3% в 2015 р., викиди
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СО2 знизилися на 0,6%. Це було обумовлено збільшенням частки виробництва
електроенергії з ПДЕ до 29% (в основному гідроенергія, вітрова та сонячна енергія)
і зниженням на 1,8% споживання вугілля. У цілому частка викидів у країнах-членах
ЄС склала близько 10% від загальносвітового обсягу.
На четвертому місці Індія – 1,3 млрд осіб та 2,455 млрд т викидів CO2.
Активне економічне зростання в країні призвело до збільшення обсягів викидів у 3,7
раза за 2010 – 2015 рр. П'ятірку замикає Росія –142 млн осіб та 1,761 млрд т викидів
CO2. До топ-10 країн з найбільшими об’ємами викидів входять також Японія, Іран,
Саудівська Аравія та Канада (додаток 4).
За прогнозами експертів Global Carbon Project, динаміка викидів в найближчі
роки буде залежати від визначених довгостроковими національними стратегіями
низьковуглецевого розвитку змін енергетичної та кліматичної політики відповідно
до температурних цілей Паризької угоди. Підсумки роботи Global Carbon Project у
сфері глобального забруднення двоокисом вуглецю та його впливу на атмосферу,
землю й океан є одним з головних інструментів наукового співтовариства,
покликаним об'єднати статистичні дані про діяльність людини з аналізом результату
моделювання світових процесів.
1.3. Довгострокова прогнозна оцінка МЕА розвитку світової енергетики в
умовах поглиблення декарбонізації економіки
У роботі World Energy Outlook (WEO) 2016 МЕА представлено прогноз
розвитку світової енергетики на період до 2030 р. Як відмічається в роботі WEO
2016: «Паризька угода зі зміни клімату, яка набрала чинності в листопаді 2016
року, по суті є енергетичною угодою. Надзвичайно важливе значення для реалізації
цілей цієї Угоди має природоохоронне удосконалення енергетичного сектора –
«джерела» принаймні двох третин загальносвітових викидів парникових газів».
Зміни, які зараз реалізуються в енергетичному секторі, демонструючи перспективи і
потенціал низьковуглецевої енергетики, в результаті зміцнюють довіру до
цілеспрямованих дій в області зміни клімату. МЕА відзначено, що «зростання»,
пов'язаних з енергетикою викидів CO2, повністю припинилось у 2015 р. Це відбулося
в основному за рахунок зниження на 1,8% енергоємності та вуглемісткості світової
економіки, підвищення енергоефективності та розширення використання в усьому
світі більш чистих джерел енергії, в основному поновлюваних. У розвиток чистої
енергетики направляється постійно зростаюча частка від майже 1,8 трлн дол. США
щорічних інвестицій в енергетичний сектор, в той час як інвестиції в розвідку і
видобуток нафти та природного газу значно скоротилися. Обсяги субсидій на
споживання викопного палива в 2015 р. знижено майже до 325 млрд дол. США
проти 500 млрд дол. США в 2014 р., що сприятиме не тільки зниженню цін на
викопне паливо в процесі реформування системи субсидування, але й розвитку ПДЕ
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з відповідним зниженням рівня викидів CO2.
Розвиток електроенергетики на основі поновлюваних джерел потребує нових
підходів при формуванні структури ринку електроенергії для безпечного та
надійного енергопостачання. При цьому до пріоритету мають бути включені
питання доступу до енергопостачання, цінової доступності, та природоохоронні
заходи. Напрями розв’язання зазначених проблем розглянуто в роботі World Energy
Outlook 2016 у відповідних сценаріях, з урахуванням потреб та можливостей нової
епохи, відкритої Паризькою угодою. Кліматичні зобов'язання майже 190 країн за
Паризькою угодою були детально проаналізовані та включені до Основного
сценарію МЕА.
У роботі WEO – 2016 представлено три сценарії:
Сценарій Поточної політики (Current Policies) – не враховує
зобов'язання країн в рамках Паризької угоди, тому є консервативним і
малоймовірним.
Сценарій Нової політики (New Policies Scenario) – враховує представлені
країнами кліматичні зобов'язання, відповідно він розглядається в якості Основного
сценарію. Одночасно МЕА зазначає, що навіть повне виконання добровільних
зобов'язань, взятих на себе країнами в рамках Паризької угоди, не забезпечує
досягнення «безпечного» рівня глобального потепління не вище 2°С.
Сценарій 450 відповідає напряму розвитку світової енергетики, при
якому забезпечується досягнення кліматичної мети щодо обмеження глобального
потепління 2°С («450» – означає 450 молекул CO2 на мільйон молекул повітря –
розрахунковий граничний рівень концентрації CO2 в атмосфері, еквівалентний
глобальному потеплінню на 2°С ).
У сценарії Нової політики розглянуто прогноз більш радикального скорочення
споживання вугілля в порівнянні з попереднім випуском WEO, з поліпшеним
прогнозом розвитку сонячної та вітрової енергетики. Одночасно МЕА висловлює
важливе припущення, що пік споживання вугілля в Китаї пройшов у 2013 р. Приріст
споживання вугілля прогнозується в обсязі 214 млн т н. е. проти попереднього
прогнозу 485 млн т н. е. У роботі МЕА зазначено: «після швидкого розвитку в
попередні роки, зростання споживання вугілля практично зупинилось».
У сценарії Нової політики зростання світового попиту на енергію на 30% до
2040 р. означає збільшення споживання основних видів палива з відповідною їх
диверсифікацією за прогнозом МЕА. Серед викопних видів палива найкращі позиції
має природний газ, з ростом споживання до 50%. Зростання споживання нафти в
прогнозному періоді сповільнюється, проте до 2040 р. обсяги споживання нафти
можуть досягти рівня майже 103 млн бр/день. З екологічних міркувань
прогнозується суттєве зниження споживання вугілля після значного його зростання
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за останні роки. Прогнозується також зростання вироблення атомної енергії в
основному з введенням нових потужностей в Китаї. При зниженні загального
попиту в країнах ОЕСР, географія світового енергоспоживання продовжує зростати
в регіонах з індустріалізацією та урбанізацією – в Індії, у Південно-Східній Азії та
Китаї, а також в окремих регіонах Африки, Латинської Америки та Близького
Сходу.
У роботі МЕА (WEO, 2016) наведено обсяги споживання первинної енергії у
відповідних сценаріях за видами палива:
Світовий попит на первинну енергію за видами палива
та за сценаріями, млрд т н е

*- Включає в себе традиційне використання твердої біомаси та використання нових видів
біоенергії
Джерело: МЕА, World Energy Outlook, 2016

У сценарії Нової політики сукупні обсяги необхідних інвестицій в світове
енергопостачання становлять 44 трлн дол. США, 60% з яких має бути спрямовано на
видобуток і постачання нафти, газу і вугілля, включаючи розвиток електростанцій,
що використовують ці види палива, і близько 20% – на поновлювану енергетику.
Для прогнозованого підвищення енергоефективності необхідні додаткові інвестиції
в обсязі 23 трлн дол. США. У порівнянні з періодом 2000 – 2015 рр., коли близько
70% всіх інвестицій припадало на викопне паливо, це означає істотний перерозподіл
капіталу, особливо з урахуванням очікуваного продовження зниження питомих
витрат на ключові технології поновлюваної енергетики. Основним стимулом для
інвестицій в розвідку і видобуток нафти і природного газу є спад їх видобутку на
існуючих родовищах. Велика частка майбутніх інвестицій має бути спрямована на
розвиток поновлюваних джерел, для яких коефіцієнт використання встановленої
потужності порівняно низький, тому кожна додаткова одиниця спожитої енергії
вимагатиме створення до 40% більшої потужності, ніж в період 1990 – 2010 рр.
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Зростання частки витрат на капіталомісткі технології в більшості випадків
компенсується мінімальними експлуатаційними витратами, наприклад нульовими
витратами на паливо для вітрової та сонячної електроенергетики.
На діаграмі графічно показано відмінність між сценаріями Нової політики та
Сценарієм 450. Скорочення обсягів споживання вугілля в два рази порівняно
нинішнього рівня – це основа досягнення прогнозованого температурного
показника.
Прогноз щодо зростання попиту на енергію за видами палива до 2040 р.

Джерело: МЕА, World Energy Outlook (WEO) 2016

Слід відмітити, що МЕА прогнозує невелике (0,2% в рік), але все-таки
зростання споживання вугілля до 2040 р. в рамках сценарію Нової політики.
Зростання споживання нафти прогнозується до 103 млн бр/день з наступною
динамікою по секторам:
Динаміка попиту на нафту за секторами на період 2015 – 2040 рр.

Світовий автопарк подвоїться за рахунок чого відбудеться зростання загального попиту,
разом з цим відбудеться стрімке підвищення ефективності, впровадження біопалива та
електромобілів, що зменшить потребу в паливі.
Джерело: МЕА, World Energy Outlook (WEO) 2016
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Сектор електроенергетики знаходиться в центрі уваги багатьох зобов`язань
за Паризькою угодою, тому сценарієм Нової політики МЕА прогнозується, що
майже 60% всіх нових електрогенерувальних потужностей до 2040 р. будуть
забезпечуватися за рахунок поновлюваних джерел енергії; більшість таких
потужностей за цей період стануть конкурентоспроможними без будь-яких
субсидій. Розвиток технологій ПДЕ приведе до зниження питомих витрат:
очікується, що до 2040 р. в сонячній електроенергетиці середні питомі витрати
скоротяться додатково на 50%, а в наземній вітровій електроенергетиці – ще на 20%.
Сьогодні субсидії для поновлюваних джерел становлять близько 150 млрд дол.
США, 81% з яких направляються в електроенергетику, 18% – в сектор транспорту та
близько 1% – на теплопостачання. В умовах зниження витрат і очікуваного
зростання цін на електроенергію для кінцевих споживачів, до 2030 р. прогнозується
тенденція до подальшого зниження глобальних субсидій для розвитку ПДЕ.
Поновлювані джерела також підсилюватимуть свої позиції в теплопостачанні –
найбільшій складовій світового попиту на енергетичні послуги, покриваючи
половину обсягу їх зростання до 2040 р. В основному це здійснюватиметься через
розширення використання біоенергії для теплопостачання у промисловості в
азіатських країнах з ринковою економікою; а також сонячних колекторів для
гарячого водопостачання, які сьогодні активно впроваджуються у багатьох країнах,
включаючи Китай, Південну Африку, Ізраїль і Туреччину.
Сценарієм 450 прогнозується покрокова зміна темпів декарбонізації та
підвищення ефективності, що відзначає важливість впровадження механізму
п'ятирічних переглядів, передбаченого Паризькою угодою та призначеного для
послідуючого підвищення країнами своїх кліматичних зобов'язань. Згідно
Сценарію 450 електроенергетика є основною галуззю в боротьбі за додаткове
скорочення викидів, що досягається за допомогою прискореного розвитку
поновлюваних джерел енергії, атомної енергії (де це політично прийнятно) і
уловлювання та зберігання вуглецю; активних заходів щодо підвищення
електрифікації та енергоефективності у всіх категоріях кінцевого споживання; а
також надійної та узгодженої підтримки досліджень та розробок в області чистої
енергетики з боку урядів і компаній. При цьому пріоритетом стає подальше
підвищення ефективності, особливо систем з електродвигунами, на які припадає
більше половини сьогоднішнього споживання електроенергії в численних технічних
пристроях кінцевих споживачів (наприклад, в вентиляторах, компресорах, насосах,
транспортних засобах, холодильниках).
За оцінкою МЕА лише в промисловому секторі додаткові сукупні інвестиції в
енергоефективність у розмірі близько 300 млрд дол. США за Сценарієм 450
дозволять скоротити світовий попит на електроенергію в 2040 р. на 8% що
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рівноцінно інвестуванню приблизно 450 млрд дол. США в додаткові обсяги
генерації електроенергії. Це приклад необхідності системного підходу щодо
напрямів інвестування, більш широкого впровадження в промисловості
регульованих приводів, сучасних двигунів і пристроїв, а також реалізації
операторами систем інших заходів з підвищення енергоефективності.
Порівняно з WEO 2015 МЕА в доповіді WEO 2016 істотно підвищено
прогнозні показники розвитку ПДЕ. На наступній діаграмі представлено відміну від
торішнього (сірий колір) і поточного прогнозів розвитку сонячної фотоелектричної
(лівий стовпець) і вітрової енергетики. Зеленим позначена потреба в додаткових
потужностях по Сценарію 450.

Більш жорстка політика, спрямована на розвиток сонячної PV та вітрової енергетики,
що, дозволить ПДЕ забезпечити виробництво 37% світової електроенергії у 2040 р. за Новим
сценарієм, а за Сценарієм 450 – досягти рівня майже 60%.
Джерело: МЕА, World Energy Outlook, 2016

У рамках сценарію Нової політики за рахунок ПДЕ прогнозується
виробництво 37% світового обсягу електроенергії до 2040 р., а за Сценарієм 450
прогнозується, що до 60% електроенергії в 2040 р. буде вироблятися з
поновлюваних джерел, причому майже половина – за рахунок вітрової та сонячної
енергії. Згідно цього сценарію, сектор електроенергетики в значній мірі буде
декарбонізований: середні питомі викиди при генерації електроенергії в 2040 р.
скоротяться до 80 г СО2/кВт∙год, порівняно з 335 г СО2/кВт∙год в сценарії Нової
політики та 515 г СО2/кВт∙год сьогодні. На чотирьох найбільших ринках
електроенергії (Китай, США, Європейський Союз та Індія) поновлювана енергія
стає основним джерелом генерації: орієнтовно в 2030 р. в Європі та приблизно в
2035 р. в трьох інших країнах. Підвищення на 40% генерації з ПДЕ у Сценарії 450
порівняно з сценарієм «Нової політики» прогнозується за рахунок збільшення
всього лише на 15% сукупних субсидій і помірних додаткових витрат споживачів.
У роботі МЕА відмічені проблеми досягнення цілей Сценарію 450 що
вимагають кардинального перерозподілу капіталу, що направляється в
енергетичний сектор. Зокрема, із сукупних інвестицій в енергопостачання в розмірі
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40 трлн дол. США (приблизно на 4 трлн дол. США менше, ніж за сценарієм Нової
політики) значна їх частка переходить від викопного палива до ПДЕ та до інших
низьковуглецевих інвестицій – у розвиток атомної енергетики, уловлювання і
зберігання вуглецю. До 2040 р. частка інвестування у викопне паливо може
знизитися до однієї третини. При цьому до 35 трлн дол. США має бути спрямовано
на підвищення енергоефективності.
1.4. Основні технологічні рішення щодо зниження обсягів викидів
парникових газів в енергетиці
Викиди вуглекислого газу в атмосферу – головна причина глобального
потепління. За оцінкою МГЕЗК (Доповідь ІРСС) у найближчі 30 років температура
на планеті може підвищитися більш ніж на 2 – 5º С, що може спричинити значні
екологічні катастрофи. Згідно даних ООН на енергетичний сектор економіки світу
припадає понад 60% від загального обсягу глобальних викидів парникових газів.
Міжнародним енергетичним агентством оцінено вклад різних технологій у
зменшення обсягів викидів ПГ у світовій практиці.
Можливий вклад технологій у зменшення обсягу
викидів парникових газів у світі
Переключення на
інше паливо і
сировину в
промисловості
3%
Трансформація
палива
5%

Енергоефективна

промисловість
19%

Промісловість із CSS
Генерація
і трансформація
електричної енергії з
палива
CSS
4%
6%
Енергія вітру
7%

Водневі автомобілі
на паливних
елементах

Сонячна енергія
2%

1%

Електричні і гібридні
автомобілі
2%
2-е покоління
біопалив
1%

Атомна енергія
7%
Ефективне
використання
палива на
транспорті
7%

Інша генерація
22%
Енергоефективні
будівлі
14%

Джерело:МЕА, «Викиди CO2 від спалювання палива» (CO2 emissions from fuel combustion highlights),
2016 р.

Значний потенціал можливого зниження обсягів викидів ПГ (ефективного з
погляду витрат) є в державах з перехідною економікою в промисловості, житловому
секторі, в системах централізованого теплопостачання та системах транспортування
енергоносіїв. За оцінкою МЕА, держава має організувати контроль стандартів
паливної ефективності промисловості та будівництва, стимулювати впровадження
поновлюваних джерел енергії та контролювати ціни на вуглецеві викиди.
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У
теплоенергетиці
джерелом
значних
атмосферних
викидів
і
великотоннажних твердих відходів є теплоелектростанції, а також установки
паросилового господарства в промисловості. До складу димових газів входять
діоксид вуглецю, діоксид і триоксид сірки та ряд інших компонентів, викиди яких у
повітряне середовище завдає великої шкоди основним компонентам біосфери.
Крім газоподібних викидів теплоенергетика є «виробником» значних обсягів
твердих відходів, до яких відносяться хвости вуглезбагачування, золо- та
шлаковідвали.
Забруднення й відходи енергетичних об'єктів у вигляді газової, рідкої й
твердої фази розподіляються на два потоки: перший викликає глобальні зміни, а
другий – регіональні й локальні.
Енергетика в результаті спалювання викопного палива залишається
джерелом основних глобальних забруднювачів. За рахунок їхнього накопичування
змінюється концентрація малих газових складових атмосфери, у тому числі ПГ.
Відповідно до рекомендацій міжнародних енергетичних організацій найбільш
результативним методом скорочення обсягів викидів ПГ є впровадження
енергоефективних і енергозберігаючих технологій:
•
Технології спалювання вугілля. Вугілля під час використання (зокрема
спалювання) виділяє найбільше, з-поміж інших видів палива, викидів діоксиду сірки
(SO2) на одиницю енергії. Залежно від якості вугілля, ефективності обладнання
електростанції та технологій очищення, змінюються обсяги та інтенсивність викидів
на вугільних електростанціях. Для поліпшення екологічних показників під час
спалювання вугілля на електростанціях у світовій енергетичній практиці
використовується ряд спеціальних технологій, зокрема технологія очищення вугілля
(для зниження зольності), технології очищення протягом і наприкінці виробничого
циклу, спрямовані на скорочення викидів твердих часток, двоокису сірки й окису
азоту.
•
Технології скорочення обсягів продуктів згоряння. Під час спалювання
вугілля й газу утворюється велика кількість вуглекислого газу, що негативно
впливає на екологію. Електростанції, які працюють на кам'яному вугіллі, викидають
приблизно 720 г вуглекислого газу на 1 кВт∙год виробленої електроенергії, а сучасні
електростанції на газі – близько 370 г на 1 кВт∙год. Для зниження обсягів викидів
вуглекислого газу в атмосферу його обсяги мають бути відведеними з послідуючим
їх складуванням.
•
Надкритичний і ультранадкритичний метод. Такі електростанції
працюють на більш високих параметрах тиску пари і температури, які дозволяють
підвищити коефіцієнт корисної дії до 50% і більше.
•
Когенерація. Системи когенерації значно підвищують ефективність
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роботи об'єкта, зменшуючи витрати на виробництво електро- і теплоенергії, та,
відповідно, підвищуючи ефективність використання енергоресурсів, знижуючи
викиди парникових газів. В режимі когенерації загальна енергоефективність
підвищується до 90% і вище.
•
Технології спалювання газу. Установки на основі комбінованого
парогазового циклу (natural gas combined cycle, NGCC). Утворені при спалюванні
палива гази використовуються для виробництва пари з доведенням ККД до 60% за
рахунок підвищення температури згорання палива і тиску пари. Основні проблеми:
необхідність застосування жароміцних матеріалів, ефективних систем охолодження.
•
Комбінований цикл комплексної газифікації (КЦКГ). Замість прямого
спалювання вугілля використовується реакція поєднання вугілля з киснем і парою,
що збільшує ефективність спалювання вугілля з 38–40% до 50%.
•
Зберігання вуглекислого газу. Вуглекислий газ, уловлений у місці
спалювання, має бути захороненим. Вважається, що вуглекислий газ може бути
захороненим в океані або під землею на глибині близько 1000 м.
Для оцінювання безпеки підземного зберігання часто використовується досвід
зберігання природного газу (підземні газосховища). Вуглекислий газ витісняє
життєво необхідний кисень, що може призвести до важких наслідків.
Сьогодні у світі нараховується 22 активні проекти з впровадження технології
уловлювання та зберігання вуглецю (УЗВ), з яких 15 – діючих та сім – на етапі
підготовки до впровадження. Загалом зазначені 22 проекти дозволять скоротити
лише 0,1% викидів СО2, обсяги якого у 2015 р. перевищили 36 млрд т, з яких понад
16 млрд т – від спалювання вугілля. За кількістю впроваджених проектів УЗВ
лідером є США, де діє 16 з 22 проектів.
•
Очищення промислових відходів. У середньому, енергоефективність
промисловості становить близько 30% при зменшенні рівня відходів енергетичних
джерел, відповідно підвищується продуктивність виробництва. Процес
декарбонізації передбачає зміну ряду технологій, наприклад, перехід від високих
температур до більш низьких.
•
Підвищення енергоефективності будівель. Енергоефективні будівлі в
поєднанні з відповідним способом життя людей стануть одним з основних етапів
декарбонізації економіки, що здійснюватиметься за допомогою сучасних
будівельних технологій та проектів для радикального зниження потреби в енергії
для обігріву, освітлення та вентиляції.
•
Технології поновлюваної енергії. Поновлювані джерела енергії, на
відміну від викопних видів палива, є невичерпними. Вони майже не призводять до
шкідливих викидів і забруднення навколишнього середовища:
фотоелектрика, у середньому на кожний квадратний метр планети
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припадає 1700 кВт∙год сонячної енергії щорічно. Для Європи цей показник
становить близько 1000 кВт∙год на рік, на Середньому Сході він досягає 1800
кВт∙год;
вітрова енергія, запаси якої великі; їх в основному рівномірно
розподілено по всіх континентах. Вітрові турбіни можна успішно експлуатувати не
лише в прибережних районах, але й у країнах, які не мають узбереж, включаючи
такі регіони, як Центральна Східна Європа, Центральна Північна й Центральна
Південна Америка, Центральна Азія;
енергія біомаси, діапазон кінцевого застосування якої широкий:
опалення, виробництво електроенергії й палива для транспортних засобів. Як
транспортне паливо все ширше використовується біодизель, який виробляється з
різних сільськогосподарських культур.
геотермальна енергія в деяких регіонах, до яких відносяться західна
частина США, Західна й Центральна Східна Європа, Ісландія, Азія й Нова Зеландія,
залягає порівняно неглибоко. Геотермальна енергія класифікується як
низькопотенціальна (нижче 90°C), середньопотенціальна (90°–150°C) і
високопотенціальна (понад 150°C). Сфера застосування цих ресурсів залежить від
температури;
гідроенергія, яка становить близько п'ятої частини всієї електроенергії у
світі та виробляється на гідроелектростанціях. Разом з тим, відмічається, що великі
гребельні гідроелектростанції та водосховища в окремих регіонах негативно
впливають на навколишнє середовище.
В огляді «Антропогенна зміна клімату. Міжнародні зобов’язання на період
після 2012 р.», підготовленому Всесвітнім фондом дикої природи (WWF), наведено
орієнтовні напрями оптимізації та скорочення обсягів викидів ПГ для збереження
клімату.

Джерело: Всемирный фонд дикой природы (WWF)
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Ряд інших перспективних технологій передбачає поліпшену газифікацію
вугілля. Підземну газифікацію вугілля, наприклад, засновано на перетворенні
глибоких підземних вугільних шарів у горючий газ, який можна використовувати
для опалення, генерування електро- та теплоенергії, виробництва водню,
синтетичного природного газу або інших хімічних агентів. До надходження до
кінцевих споживачів газ може бути очищеним від вуглекислого газу.
Демонстраційні проекти таких технологій реалізуються в Австралії, Євросоюзі,
Китаї та Японії.
2. Міжнародно-правові аспекти боротьби з викидами парникових газів
2.1. Основні положення та хід реалізації Кіотського протоколу до
Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату
Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН №43/53 6 грудня 1988 р. на основі
Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) і Програми ООН з навколишнього
середовища (ЮНЕП) було створено Міжурядову групу експертів зі зміни клімату
(МГЕЗК, Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC). Завданням МГЕЗК став
аналіз наукових досліджень про зміни клімату, і на його основі підготовка
всеосяжного огляду та рекомендацій щодо стану клімату на планеті, його соціальноекономічних наслідків, а також опрацювання можливих стратегій реагування, як
основи для укладення міжнародної конвенції з питань зміни клімату.
Підготовка для укладення такої конвенції розпочалася заснуванням
Генеральною Асамблеєю ООН 11 грудня 1990 р. Міжурядового комітету з ведення
переговорів (МКП) до Рамкової конвенції про зміну клімату. Протягом двох років
МКП проведено п’ять сесій за участю понад 150 держав з обговоренням
зобов’язань, цілей і тимчасових рамок щодо скорочення викидів, фінансових
механізмів, передачі технологій та визначення принципів «загальної, але
диференційованої відповідальності» розвинених країн і країн, що розвиваються.
За результатами цих перемовин у червні 1992 р. на саміті в Ріо-де-Жанейро
було ухвалено та відкрито для підписання Рамкову конвенцію ООН про зміну
клімату (РКЗК), яка набула чинності 21 березня 1994 р., а 11 грудня 1997 р.
Сторони РКЗК ООН прийняли Кіотський протокол до Рамкової конвенції – першу
міжнародну угоду, спрямовану на скорочення викидів парникових газів (ПГ), із
терміном дії 2008 – 2012 рр. Протягом подальших раундів переговорів у першому
десятилітті ХХІ століття Сторони РКЗК ООН обговорювали та погоджували
регламенти і процедури для імплементації положень Кіотського протоколу, зокрема,
його ринкових механізмів, а також опрацювали передумови для продовження
терміну дії Кіотського протоколу.
Кіотський протокол став першою глобальною угодою країн про охорону
24

навколишнього середовища, заснованою на трьох ринкових механізмах
регулювання викидів: механізмах міжнародної торгівлі квотами на викиди
парникових газів; проектах спільного впровадження (ПСВ); механізмах чистого
розвитку (МЧР).
Основними принципами Кіотського протоколу стала економічна та
енергетична ефективність, екологічна цілісність і сприяння стійкому розвитку.
Протокол ратифіковано 199 державами світу (сукупно відповідальними за
понад 66% загальносвітових викидів).
Згідно Додатку В Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації
Об'єднаних Націй про зміну клімату, яким визначені кількісні зобов'язання щодо
обмеження та скорочення викидів, 39 промислово розвинених країн світу та країн,
які здійснюють процес переходу до ринкової економіки зобов’язались скоротити до
2012 р. викиди шкідливих газів у атмосферу на 5,2% порівняно з показниками
1990 р. (додаток 5).
Область дії угоди поширюється на 6 парникових газів, визначених за даними
МГЕЗК, їх характеристики наведено у додатку 6.
Основним джерелом антропогенних викидів парникових газів є сектор
спалювання викопних видів палива. Частка різних газів у загальному обсязі викидів,
наведена в екв. СО2 на 2004 р., представлена на діаграмі.

Джерело: звіт Міжурядової групи з питань зміни клімату (МГЕЗК), (Anthropogenic and
Natural Radiative Forcing, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) reports)

Перший період реалізації положень протоколу розпочався 1 січня 2008 р. та
продовжився до 31 грудня 2012 р. після чого на зміну йому запропонована нова
угода, основні положення якої були прийняті в грудні 2009 р. на Міжнародній
конференції ООН у м. Копенгагені (Данія).
У грудні 2012 р. – завершальному році дії Кіотського протоколу – Сторони
РКЗК ООН погодились з необхідністю прийняття у 2015 р. глобальної угоди про
зміну клімату на період до 2020 р., розширенням її сфери дії через прийняття
зобов’язань щодо протидії зміні клімату максимальною кількістю країн. Водночас,
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було прийнято Дохійську поправку, основними положеннями якої подовжувався
термін дії Кіотського протоколу на другий період зобов’язань (2013 – 2020 рр.).
Секретаріатом Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату офіційно у 2015 р.
представлено доповідь (РКЗК ООН, United Nations Framework Convention on Climate
Change, UNFCCC) щодо підсумків першого періоду дії Кіотського протоколу.
Ряд країн, що підписали договір, виконали та навіть перевиконали свої
зобов'язання. Наприклад, країни Євросоюзу домоглися скорочення викидів за період
2008 – 2012 рр. до рівня 1990 р. більш ніж на 11%. Росія скоротила викиди CO2 на
32%, тобто перевиконала узяті на себе зобов'язання на перший період дії Кіотського
протоколу.
Основним механізмом реалізації протоколу повинен був стати механізм
торгівлі квотами. Зобов'язання серед країн розподілилися не порівну. Країни, що
розвиваються не взяли на себе взагалі ніяких зобов'язань, у т.ч. Індія та Китай,
обсяги викидів економіки яких збільшувались найвищими темпами. Найбільші
зобов'язання на себе взяли європейські країни, які поряд з Японією були основними
ініціаторами Кіотської угоди, близько 8%. США взяли на себе зобов'язання
скоротити викиди на 7%, проте не ратифікували документ.
Японія та Канада зобов'язалися скоротити викиди на 6%, проте Канада
вийшла з угоди незадовго до закінчення першого періоду дії протоколу після
проведення економічної оцінки наслідків виконання зобов'язань, тим самим
поставивши свої економічні інтереси вище міжнародних природоохоронних
зобов'язань. В Японії замість зниження викиди зросли майже на 18%, до того ж від
участі в другому етапі Кіотського протоколу країна відмовилася. В Австралії також
не виконано прийняті зобов'язання – при заявленому зниженні на 8% обсяги викидів
зросли майже в 1,5 рази.
У результаті зусиль країн, що виконали та перевиконали свої зобов'язання за
Кіотським протоколом або навіть тих, які перевиконали їх (15 країн ЄС, Росія,
Україна тощо), виявилося недостатньо для досягнення заявлених в Угоді цілей. У
результаті загальносвітові викиди за цей період зросли майже в 1,5 рази. Слід
зазначити що реалізація цілей, визначених Кіотським протоколом, за експертною
оцінкою, була з самого початку малоймовірною через ухилення від участі в
реалізації протоколу двох найбільших за обсягами викидів ПГ у світі країн – Китаю
та США.
За даними ЮНЕП (Програма ООН з навколишнього середовища, UNEP,
United Nations Environment Programme), оприлюдненими у доповіді «Emission Gap
Report», напередодні 22 Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН зі Зміни
клімату (СОР22), обсяги світових викидів парникових газів продовжують зростати і
на кінець 2015 р. перевищили 36 млрд т СО2-екв.
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Динаміка світових викидів двоокису вуглецю
від спалювання викопного палива та промислових процесів

Джерело: ЮНЕП, Emission Gap Report 2016

За оцінкою експертів ЮНЕП, для недопущення підвищення температури на
планеті до рівня нижче ніж на 2 градуси Цельсія до 2030 р. загальні світові викиди
мають бути не вищі 41,8 млрд т СО2 екв.
Найбільш серйозною проблемою реалізації механізму Кіотського протоколу
став розподіл кіотських коштів. Відмічено нерівномірність розподілу проектів та
коштів щодо їх реалізації по країнах. Так, 10 країн (четверта група) отримали майже
95% коштів, у середньому по 278 проектів і по 13,2 млрд дол. середньою вартістю
проекту до 300 млн дол. При цьому на п'ять країн – Китай, Індію, Бразилію, Корею
та Мексику – припало понад 90% від загального обсягу коштів. У той же час
половина країн (перша група) отримали менше 0,7% загальної суми коштів, всього
по 3 проекти та по 28 млн дол. на країну, із середньою вартістю проекту до 10 млн
дол. США.
Групи країн за обсягом отриманих інвестицій на країну згідно з
механізмом чистого розвитку (МЧР)

Джерело: Институт низкоуглеродной экономики, Куда идут киотские деньги, 2016
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Найбільшими інвесторами коштів за проектами МЧР були Великобританія,
Швейцарія, Японія, Нідерланди.
Серед країн, які скористалися кіотськими коштами, є і країни з високим
рівнем розвитку – Корея, Ізраїль, Саудівська Аравія тощо. Вони істотно
перевершують за рівнем ВВП на жителя такі країни як Україна, Румунія, Болгарія
тощо. У той же час ряд найбідніших країн світу не отримали від розвинених держав
адекватної фінансової та технологічної підтримки для виконання упереджувальних
заходів щодо недопущення зміни клімату. Тому не випадково США, ЄС та Японія
досить критично сприймають ефективність запроваджених кіотських механізмів які
не достатньо сприяють та не стимулюють виконання зобов'язань щодо зниження
викидів.
Відмічено також що ряд країн, зокрема Росія (скорочення викидів ПГ до
базового 1990 р. склало 32%), не конвертували досягнутий результат у відповідний
економічний ефект, передбачений механізмом торгівлі квотами, на який можна було
розраховувати при оцінюванні потенційного економічного ефекту від реалізації
прийнятих зобов'язань.
2.2. Основні положення та механізми реалізації Паризької Угоди з клімату
до 2030 року. Зобов’язання країн щодо організації їх виконання
З 30 листопада по 12 грудня 2015 р. в Парижі пройшла 21 Конференція
Сторін РКЗК ООН (COP21) за участю 196 країн світу, де було прийнято глобальну
угоду з протидії зміні клімату на 2021 – 2030 рр., відому нині як Паризька угода, що
набере чинності по завершенню дії Кіотського Протоколу. Також прийнято
зобов’язання країн щодо Очікуваних національно визначених внесків (ОНВВ) Сторін.
Паризька угода набере чинності з січня 2020 р. за підписанням 55 країн,
викиди парникових газів яких не перевищують 55% загальносвітових викидів. Угода
була відкритою до підписання та ратифікації з 22 квітня 2016 р. до 21 квітня 2017 р.
Цілі та завдання. Паризька угода це – новий всеохоплюючий договір, за яким
розвинуті країни та країни, які розвиваються, впроваджуватимуть заходи,
спрямовані на боротьбу зі зміною клімату. Паризька угода закладає спільний курс
до глобальної декарбонізації економіки до кінця століття, а саме:
─ установлює
довгострокову мету щодо досягнення балансу між
антропогенними викидами та природними поглиначами парникових газів;
─ зобов'язує країни прийняти національні плани щодо зниження викидів ПГ в
атмосферу та переглядати їх у сторону посилення кожні п'ять років;
─ установлює єдину та прозору систему для всіх країн щодо моніторингу,
звітності та перевірки заходів із боротьби та адаптації до зміни клімату;
─ пропонує урядам усіх країн докладати максимальних зусиль щодо
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утримання приросту глобальної середньої температури «набагато нижче 2°С понад
доіндустріальних рівнів» і максимально сприяти обмеженю зростання температури
до рівня 1,5°С.

Джерело: CO2 Emissions from Fuel Combustion. Highlights 2016 / OECD, IEA

Для досягнення цієї мети учасники Угоди зобов'язуються:
• до 2020 р. розробити національні стратегії переходу на «зелені» та
маловуглецевы технології;
• щорічно виділяти в Зелений кліматичний фонд (Green Climate Fund, GCF)
$100 млрд для допомоги малорозвиненим і найбільш уразливим країнам. Після
2025 р. ця сума має бути переглянута в сторону збільшення «з урахуванням потреб і
пріоритетів країн, що розвиваються». Кошти до GCF надходять в основному з
розвинених країн. Зокрема, США на потреби фонду в березні 2015 року вже
здійснено перший внесок у розмірі 500 млн доларів. Відповідні внески надають
фінансові партнери з приватного бізнесу. Фінансові ресурси також надходять від
продажу «зелених» облігацій. Некомерційні організації також можуть виступати
донорами.
Механізм реалізації. На відміну від Кіотського протоколу, яким було
встановлено перелік цілей щодо обмеження обсягів викидів ПГ лише для
розвинених країн та деяких країн з перехідною економікою, Паризька угода
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поширює зобов’язання з обмеження викидів на широку групу країн, що
розвиваються – що робить систему зобов’язань з обмеження викидів дійсно
глобальною. Таке поширення сфери дії стало можливим внаслідок зміни базового
підходу «згори-донизу» (Кіотський протокол) на підхід «знизу-вгору», згідно з яким
глобальні міжнародні зобов’язання формуються на основі сукупності національних
цілей, поданих усіма сторонами Паризької угоди у вигляді Очікуваних національно
визначених внесків (ОНВВ, Intended Nationally Determined Contributions, INDC).
У рамках зазначеного механізму кожна сторона Паризької угоди, включно з
країнами, що розвиваються, самостійно визначає на національному рівні та подає в
Секретаріат РКЗК ООН індивідуальний набір цілей у сфері протидії зміні клімату,
фіксуючи їх в якості своїх міжнародних зобов’язань. Прикладом таких цілей,
приміром, можуть бути:
абсолютні обмеження на викиди країною ПГ – так звані абсолютні цілі (105
Сторін РКЗК ООН подали в Секретаріат ОНВВ з визначеними абсолютними
цілями);
комбінація цілей щодо скорочення викидів ПГ та цілей щодо заліснення,
розвитку поновлюваних джерел енергії або підвищення енергоефективності (20
Сторін РКЗК ООН);
цілі щодо збільшення частки поновлюваних джерел у сукупній генерації
енергії до 100% (дві Сторони РКЗК ООН) тощо.
Очікувані національно визначені внески країн (ОНВВ). Вклади країнучасниць Паризької конференції СОР21 відрізняються як з точки зору змісту, так і
за часом оприлюднення. На кінець 2015 р. ряд країн вже надали свої пропозиції:
27 лютого 2015 р.: Швейцарія першою офіційно подала свій проект:
скоротити на 50% викиди ПГ у період з 1990 по 2030 рр., 30% з яких на своїй
території і 20% за участю в проектах за кордоном;
6 березня 2015 р.: 28 країн Євросоюзу, на які припадає близько 10% викидів
на планеті, взяли на себе зобов'язання скоротити на 40% викиди ПГ до 2030 р.
порівняно з 1990 р. (передбачено Енергетичною стратегією ЄС до 2030 р.). Основна
мета в довгостроковій перспективі – скоротити викиди на 80 – 95% до 2050 р.;
27 березня 2015 р.: Норвегія зобов'язалася скоротити як мінімум на 40%
викиди ПГ до 2030 р. порівняно з 1990 р.;
30 березня 2015 р.: Мексика перша з країн, що розвиваються подала свої
зобов'язання – на 22% скоротити викиди ПГ до 2030 р. порівняно з 2013 р.;
31 березня 2015 р.: США спільно з Китаєм (у листопаді 2014 р.) взяли на
себе зобов'язання скоротити свої викиди на 26 – 28% до 2025 р. (порівняно з
2005 р.);
30 червня 2015 р.: Китаєм визначено три основні цілі своєї програми – при
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прогнозованому підвищені викидів CO2 до 2030 р. скоротити на 60 – 65% викиди
вуглекислого газу на одиницю ВВП порівняно з 2005 р. (з урахуванням досягнутого
скорочення на 33,8% у 2014 р. порівняно з 2005 р.), збільшити використання ПДЕ та
ядерної енергії для зниження споживання первинної енергії на 20% до 2030 р.;
17 липня 2015 р.: Японія до 2030 р. зобов'язується скоротити викиди ПГ на
25,4% порівняно з 2005 р. (26% порівняно з 2013 р.), що рівноцінно 1,04 млрд т екв.
вуглекислого газу.
Разом з тим, Паризькою угодою не визначені конкретні кількісні зобов'язання
щодо зниження або обмеження викидів ПГ, а також механізми контролю та
юридичної відповідальності за виконання зобов’язань країн.
Передбачається, що кожна країна самостійно визначатиме свою національну
політику та відповідні завдання в цій сфері. Угода надає комісії міжнародних
експертів право перевіряти інформацію, надану країнами про їхні досягнення щодо
скорочення викидів СО2.
Статтею 4 Паризької угоди передбачено, що кожна країна повинна готувати
та повідомляти національно визначені внески, що передбачені ОНВВ. Такі
національно визначені внески мають визначати цілі країни зі скорочення викидів ПГ
та повинні оновлюватися кожні п’ять років. Кожен наступний національно
визначений внесок має бути більш значимим порівняно з поточним та
демонструвати найбільш можливі амбіції країни, «відображаючи її спільну, але
диференційовану відповідальність, а також відповідні можливості у світлі різних
національних обставин».
Узагальнюючою доповіддю про сукупний вплив визначених на національному
рівні вкладів (рішення 1/СР.21), представленою Спеціальною робочою групою
Рамкової Конвенції про зміну клімату, наведено дані про загальні обсяги та
відсоткову частку викидів парникових газів, яку надали Сторони Конвенції в своїх
національних повідомленнях та доповідях про кадастри ПГ станом на 12 грудня
2015 р. (додаток 7).
Зазначеним документом наголошено, що представлена в багатьох ОНВВ
інформація визначає конкретні сфери для здійснення заходів щодо вирішення
проблем, пов'язаних зі зміною клімату при наданні, зокрема, особливої уваги
розвитку ПДЕ та підвищенню енергоефективності, економічному транспорту,
впровадженню технологій уловлення та зберігання вуглецю, збереженню лісів.
Сторони також відзначили питання, що стосуються конкретної країни, а саме,
її кліматичних умов, наявності природних ресурсів, стану енергетичного балансу,
ключових економічних і соціальних тенденцій, залежностей і уразливості до впливів
зміни клімату.
У тексті Узагальнюючої доповіді Спеціальної робочої групи Рамкової
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Конвенції про зміну клімату підводяться загальносвітові підсумки запропонованих
вкладів: «Порівняно з глобальними викидами в 1990, 2000 і 2010 рр. глобальні рівні
сукупних викидів у результаті обсягів ОНВВ, як очікується, будуть вище:
– на 34 – 46% у 2025 р. і 37 – 52% у 2030 р. від рівня 1990 р.;
– на 29 – 40% у 2025 р. і на 32 – 45% у 2030 р. від рівня 2000 р.;
– на 8-18% у 2025 р. та на 11 – 22% у 2030 р. від рівня 2010 р.».
Відмічено, що глобальні викиди з урахуванням виконання ОНВВ, будуть
продовжувати рости до 2025 і 2030 рр. Передбачається, що відносні темпи
зростання викидів у період 2010 – 2030 рр. будуть на 10 – 57% нижче, ніж у період
1990 – 2010 рр., що стане результатом впливу ОНВВ. При цьому очікується, що з
ураховуванням ОНВВ, глобальні середні викиди в розрахунку на душу населення
скоротяться на 8% і 4% до 2025 р. та на 9% і 5% до 2030 р. порівняно з рівнями
відповідно 1990 і 2010 рр.
Показники ОНВВ свідчать про значне збільшення числа країн, що приймають
дії до реалізації заходів по боротьбі зі зміною клімату, які часто є національними та
охоплюють за своїми масштабами значне число секторів економіки.
Більшість Сторін представили інформацію про засоби здійснення прийнятих
ними зобов’язань (наприклад, фінансові ресурси, технології та зміцнення
потенціалу). За даними спеціально створеного реєстру NDC Registry (nationally
determined contributions) на 07.06.2017 р. свої перші ОНВВ подали 142 країни.
Країни Європейського Союзу подали спільний ОНВВ, хоча кожна країна є
стороною РКЗК ООН, з обмеженням зростання глобальної температури.
Однак, на початку 2017 р. президентом США указом «Про підтримку
енергетичної незалежності та економічного зростання» запропоновано переглянути
практично всі Пропозиції США, подані попередньою Адміністрацією щодо проблем
глобального потепління. Проектом бюджету на 2018 р. обсяги фінансування
Агентства США по захисту навколишнього середовища знижено майже на третину
(на $ 2,6 млрд), в основному саме за рахунок скорочення програм оцінки зміни
клімату. США також переглядають програми міжнародної допомоги щодо адаптації
країн, що розвиваються, до кліматичних змін.
Разом з тим, за експертною оцінкою, можливий вихід США з Паризької угоди
(якщо рішення Президента буде підтримане Конгресом США) не матиме
негативного впливу на розвиток ринку альтернативної енергетики в США. Приватні
інвестори в першу чергу зацікавлені в економічній ефективності джерел енергії.
Відмовитися від будівництва сонячних чи вітрових електростанцій в регіонах, де
передбачено отримувати значні обсяги електроенергії за більш низьким рівнем
собівартості, для національної енергосистеми буде економічно недоцільним.
Американський ринок не зможе протистояти світовому, де вартість кВт∙год «чистої»
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енергії значно знижується з кожним роком.
Використання Паризькою угодою нового підходу прийняття ОНВВ «знизувгору» дозволив знайти компроміс між розвиненими країнами та країнами, що
розвиваються, та розширити рівень покриття Паризькою угодою до 97,1%
глобальних викидів ПГ, у той час як Кіотський протокол, який формувався за
принципом «згори-донизу», після відмови від участі в ньому ряду країн охоплював
лише 15% глобальних викидів ПГ.
Однак, зобов'язання країн в рамках національно визначених внесків, поданих
Секретаріату Конвенції ООН з питань зміни клімату, за оцінкою Секретаріату
Програми ООН з довкілля (UNEP), визнано недостатніми за обсягами зобов’язань
щодо зниження викидів парникових газів для утримання температури в межах 2 оС.
Відповідно до цього за рішенням Конференції у 2018 р. має розпочатися процес
перегляду національних внесків і до 2020 р. країни мають подати посилені
зобов'язання, обов’язкові до виконання.
Статтею 14 Паризької угоди передбачено періодичне підведення підсумків для
оцінки колективного прогресу у досягненні мети та довгострокових цілей угоди, що
слугуватиме інформаційним підґрунтям для Сторін при оновленні та посиленні
визначених на національному рівні внесків країн відповідно до положень Паризької
угоди.
Перше глобальне підведення підсумків має відбутися у 2023 р., далі – кожні
п’ять років. У 2018 р. країни проведуть консультації (2018 Facilitative Dialog) для
оцінки достатності очікуваних колективних зусиль для досягнення загальної мети з
обмеження зростання температури на планеті та отримання належної інформації для
формування оновлених більш амбітних національно визначених внесків.
Важливим внеском для глобального підведення підсумків будуть звіти нового
циклу досліджень Міжурядової групи експертів з питань зміни клімату (6th IPCC
assessment cycle reports) та спеціальний звіт щодо сценаріїв скорочення викидів
парникових газів для обмеження зростання температури не більш ніж на 1,5 градуси
Цельсія у порівнянні із доіндустріальними рівнями.
Ринкові механізми. Паризькою угодою передбачено можливість
використання ринкових механізмів для досягнення національних цілей зі зниження
викидів парникових газів.
Статтєю 6 Паризької угоди визначено два напрями для використання
ринкових інструментів:
добровільна співпраця між країнами з передачею вуглецевих одиниць
(«використання переданих на міжнародному рівні результатів пом’якшення зміни
клімату»);
використання нового ринкового механізму Паризької угоди – механізму
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сталого розвитку («механізм внеску до пом’якшення викидів ПГ і підтримки сталого
розвитку»).
Добровільна співпраця між країнами може включати, наприклад, обмін
вуглецевими одиницями національних систем торгівлі викидами, торгівлю
вуглецевими одиницями від секторальних механізмів скорочення викидів парникових
газів чи навіть пряму торгівлю вуглецевими одиницями між країнами, що можливо
потребуватиме відповідного фінансування.
Новий ринковий механізм Паризької угоди функціонуватиме під наглядом
спеціально визначеного міжнародного органу та передбачатиме участь як
державних, так і приватних суб’єктів. Детальні правила, умови та процедури для
даного механізму мають бути затверджені нарадою Сторін Паризької угоди.
Основою для розробки нового ринкового механізму буде досвід, здобутий під
час функціонування гнучких механізмів чистого розвитку та спільного
впровадження Кіотського протоколу.
Слід відмітити, що в рамках механізму спільного впровадження було
реалізовано 600 проектів та випущено 871 млн одиниць скорочень викидів (ОСВ,
ERU – є одиницею, яка може передаватись в рамках механізму спільного
впровадження та являє собою 1 т екв. СО2). Проекти механізму чистого розвитку
згенерували майже вдвічі більше – 1,6 млрд сертифікованих скорочень викидів.
Однак, ціна на такі вуглецеві одиниці не перевищує зараз і 40 євроцентів.
Цінність вуглецевих одиниць нових ринкових механізмів Паризької угоди
буде визначатися, в тому числі, амбітністю національних зобов’язань кожної країни,
а також чіткістю і прозорістю процедур моніторингу, звітності та верифікації.
Створення вуглецевого ринку почалося одночасно з набранням чинності
Кіотського протоколу. Ринкові механізми – один з основних інструментів
кліматичної політики, за допомогою яких держави і компанії можуть продавати або
купувати квоти на викиди парникових газів на національному, регіональному або
міжнародному ринках.
Сучасний вуглецевий ринок розвивається за кількома напрямами. Перше – це
національні та державні системи квотування. Дієвий приклад – Європейська система
торгівлі викидами (EU ETS).
Другий напрям – торгівля скороченнями викидів в рамках проектів (головним
чином, в рамках механізму чистого розвитку). Наприклад, розвинені країни
інвестують в технології та інфраструктуру скорочення викидів країн, що
розвиваються. У рамках механізму чистого розвитку країна-інвестор за рахунок
відповідного фінансування зелених проектів у бідних країнах, умовно (віртуально)
купує собі одиниці скорочення викидів.
Третій варіант функціонування вуглецевого ринку – торгівля квотами між
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країнами – так звані зелені інвестиції. У цьому випадку в обмін на вуглецеві квоти
країна отримує кошти, які має вкласти в заходи по зниженню викидів ПГ. Існує
також ще один варіант – регіональні системи торгівлі квотами.
Крім вирішення основного завдання по скороченню викидів ПГ створення
вуглецевого ринку дозволяє досягти ряд інших цілей. Одні країни та компанії
можуть виконувати свої зобов'язання по викидах через купівлю дозволів на викиди
й інших продуктів вуглецевого ринку в залежності від типу ринку й країни. Іншим
країнам участь у купівлі-продажу вуглецевих одиниць дозволить залучати інвестиції
для впровадження нових технологій по скороченню викидів для ефективного
розвитку економіки.
Один з найважливіших результатів створення вуглецевого ринку та систем
квотування викидів – формування механізму включення витрат на скорочення
викидів ПГ у ціну продукції. При цьому, підвищення ціни на енергоносії за рахунок
вмісту вуглецю знижує конкурентоспроможність викопних видів палива і
вуглеємної продукції.
Сучасний світовий вуглецевий ринок включає в себе обов'язкові системи
торгівлі викидами і ринки добровільних зобов'язань, що формально не потребують
будь-якого офіційного втручання. Згідно зі звітом Ecosystem Marketplace and
Bloomberg New Energy (інформаційна база на Інтернет платформі, публікує
інформаційні бюлетені, новини, основні звіти про ринкові підходи до збереження
екосистемних послуг), обсяг торгівлі в рамках обов'язкових систем виріс у 2010 р.
порівняно з 2009 р. на 1,25%, тоді як ринок добровільних зобов’язань за цей же
період – на 34% до рекордного значення 131 млн т екв. діоксиду вуглецю, або
424 млн дол. США.
На провали вуглецевого ринку вплинула невизначеність розвитку ринку після
2012 р. і політичні розбіжності з питань створення торгових систем у ряді
розвинених країн. Наслідки рецесії в промислово розвинених країнах призвели до
зменшення обсягів викидів ПГ за рахунок скорочення виробництва в галузях
економіки.
Важливо відзначити, що торгівля одиницями викидів – «наймолодший»
сектор, тому – злети і падіння, це невід'ємна та цілком природна частина
становлення, за якими, за експертною оцінкою, підуть послідуючі етапи розвитку.
Особливо вражають успіхи локальних ринків, але значні обороти набирають і
національні, регіональні і галузеві ринки.
Торгівля квотами в тому вигляді, в якому вона реалізовувалася в рамках
Кіотського протоколу, викликала багато нарікань у представників громадських
екологічних організацій оскільки часто проекти зелених інвестицій виявлялися не
«зеленими», а далекими від екології бізнес-проектами. Були прецеденти й
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подвійного обліку скорочень викидів ПГ.
Системи Механізму чистого розвитку (МЧР) та Проекти спільного
впровадження (ПСВ) повинні не дублювати, а доповнювати один одного, а
можливість подвійного обліку скорочень викидів має бути повністю виключена.
Зокрема, було внесено пропозицію про створення нового неринкового механізму
міждержавного співробітництва щодо зниження викидів. Як результат таких
нововведень на початок 2016 р. відповідні плани запуску національних або
регіональних схем вуглецевого регулювання оприлюднили близько 90 розвинених
країн і країн, що розвиваються. Близько 40 країн і понад 20 регіонів вже ввели ціну
на вуглець у формі вуглецевих податків або запуску ринків скорочень викидів, які
покривають приблизно 12% їх світового обсягу.
Кліматичне фінансування. У 2010 р. розвинуті країни висловили свою
готовність збільшити фінансування заходів зі зниження викидів ПГ та з адаптації до
наслідків зміни клімату у країнах, що розвиваються, до 100 млрд дол. США на рік
до 2020 р.
Основними операційними інституціями фінансового механізму Рамкової
конвенції ООН зі зміни клімату і Паризької угоди залишається Зелений
кліматичний фонд, який було засновано у 2011 р. на 16 конференції Сторін
Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату (UNFCCC) та Глобальний екологічний
фонд (ГЕФ, Global Environment Facility, GEF), заснований в 1991 р.
Зокрема, Глобальним екологічним фондом з 1991 р. профінансовано 836
проектів у сфері боротьби зі змінами клімату у 165 країнах (країнах, що
розвиваються, та країнах з перехідною економікою). Загальний обсяг фінансування
ГЕФ оцінюється на рівні 5,2 млрд дол. США, а рівень залученого співфінансування
перевищує 45,2 млрд дол. США. Проекти включають заходи з підвищення
енергоефективності, використання ПДЕ, сталого розвитку міст і сталого
землекористування. Крім того, близько 1 млрд дол. США було надано на
фінансування заходів з адаптації до наслідків зміни клімату.
Зелений кліматичний фонд було створено як основний інструмент фінансової
підтримки низьковуглецевого розвитку у країнах, що розвиваються. Відповідно до
керівного документа Зеленого кліматичного фонду право на отримання
фінансування мають всі країни, що розвиваються та країни з перехідною
економікою які є Сторонами Конвенції.
Згідно положень Паризької угоди станом на 20 жовтня 2016 р. затверджено
фінансову допомогу країнам, що розвиваються, на суму 1,187 млрд дол. США. Ці
кошти будуть спрямовані на фінансування 27 програм, а також на допомогу країнам
щодо розвитку інституційної спроможності та підготовки проектних пропозицій.
Передача технологій. У рамках Конвенції для підтримки дій зі скорочення
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викидів ПГ та адаптації до наслідків зміни клімату у 2010 р. створено відповідний
Механізм з розробки та передачі технологій (Technology Mechanism), який
складається з Виконавчого Комітету з Технологій (Technology Executive Committee
(TEC)) та Центру і Мережі з Кліматичних Технологій (Climate Technology Centre and
Network (CTCN)).
Зазначені інституції відіграватимуть важливу роль у становленні механізмів
передачі технологій в рамках Паризької угоди, сприяючи розробці державних
політик, розвитку співробітництва, науковим дослідженням та реалізації
демонстраційних проектів.
Паризькою угодою (ст.10) передбачено надання підтримки, у тому числі
фінансової, країнам, що розвиваються, для посилення спільних дій у сфері розробки
та передачі технологій на різних етапах технологічного циклу, з метою досягнення
балансу між рівнями підтримки пом’якшення кліматичних змін та адаптації до зміни
клімату.
Центр CTCN надає технічну допомогу на запити країн, однак наявне
фінансування є вкрай недостатнім. Центром отримано близько 150 запитів від 67
країн, що не входять до додатку 1 Конвенції, однак лише 14 запитів могли бути
профінансовані до кінця 2016 р. Станом на вересень 2016 р. CTCN отримано внесків
на суму 31,3 млн дол. США. Під час кліматичної конференції у м. Марракеш
розвинуті країни оголосили про надання додатково 23 млн дол. США фінансової
підтримки.
Інші положення Паризької угоди:
─ «Країни мають вживати заходи по охороні та підвищенню якості поглиначів
і накопичувачів парникових газів, включаючи ліси». Під поглиначами мається на
увазі, перш за все, «резервуари» вуглецю, наземна та підземна біомаса, ґрунтовий
вуглець (ст.5). При цьому не виключаються сільськогосподарські землі, заболочені
території тощо, які піддаються прямому антропогенному впливу;
─ Статтю 6 Паризької угоди присвячено міжнародному співробітництву країн
для скорочення викидів парникових газів. Пропонується зберегти найкращі
принципи ринкових механізмів Кіотського протоколу, однак при цьому не
допустити виконання проектів, які не мають вагомої екологічної складової, не
відповідають критеріям сталого розвитку та не є прозорими у виконанні. Велика
увага приділятиметься належному обліку для недопущення подвійного зарахування
скорочень для обох Сторін-учасників механізму. Правила та процедури механізму
обговорюватимуться в найближчі роки.
Угодою схвалено «спільні підходи, які включають використання міжнародних
переданих результатів (квот) щодо запобігання зміни клімату на національному
рівні».
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Угодою визнається важливість та необхідність підвищення інвестиційноінноваційної діяльності з розвитку низьковуглецевих технологій, особливо в
енергетиці країн для розв’язання проблеми декарбонізації галузей економіки
шляхом впровадження «чистих» технологій, у тому числі поновлюваних джерел
енергії, ефективних будівельних матеріалів та обладнання, альтернативного палива,
підвищення рівня енергетичної ефективності тощо.

2.3. Правила та механізми імплементації Паризької угоди
У листопаді 2016 р. у м. Марракеш (Марокко), відбулася 22-а конференція
ООН зі зміни клімату (COP22). На відкритті конференції відмічено про
ратифікацію більшістю країн Паризької угоди та, відповідно, введення в дію на
загальносвітовому рівні, що свідчить про визнання урядами країн гостроти
проблеми зміни клімату та необхідності виконання визначених Угодою заходів.
Конференція ООН зі зміни клімату СОР22 є технічним форумом, метою якого
було опрацювання необхідних документів і механізмів для організації виконання
Паризької угоди.
У рамках офіційної програми Конференції проведено: 22 сесію Сторін
Рамкової конвенції ООН про зміни клімату (СОР22), 12 сесію Конференції Сторін
Кіотського протоколу (CMP 12), першу сесію Конференції Сторін Паризької угоди
(CMA 1). Паралельно проведена робота трьох допоміжних органів – 45 сесія
Допоміжного органу з наукових і технологічних консультацій та Допоміжного
органу з питань виконання, а також сесія Спеціальної робочої групи за Паризькою
угодою.
До моменту завершення переговорного процесу 111 країн ратифікували
Паризьку угоду, що відповідає кількості учасників світової спільноти,
відповідальних за 77% світових викидів ПГ, у той час як до початку 22-ї
Конференції документ було ратифіковано 97 учасниками.
Основним завданням переговорів у м. Марракеш стала розробка «Паризького
зводу правил», тобто протоколів, необхідних для виконання ключових зобов'язань,
передбачених Угодою. Зазначений звід правил має регулювати порядок реалізації
основних положень Угоди:
• скорочення викидів: порядок представлення та звітування про хід реалізації
ОНВВ країн шляхом скорочення викидів ПГ;
• глобальна інвентаризація: проведення оцінки та підсумків, досягнутих
протягом 5 років;
• реалізація та дотримання вимог: порядок забезпечення впровадження
положень угоди;
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ринкові та неринкові механізми (ст.6): розробка гнучких механізмів, що
дозволяють країнам виконувати прийняті зобов'язання за рахунок реалізації
проектів зі скорочення викидів ПГ в інших країнах;
• фінансування: порядок звітування щодо обсягів фінансування, наданих
економічно вразливим країнам, а також про залучення ними приватних інвестицій;
• прозорість: як домогтися прозорості звітів країн зі скорочення викидів.
Учасники переговорів досягли прогресу із розв’язання цих та інших питань і
домовилися про підготовку та узгодження усіма Сторонами Паризького зводу
правил до початку 24-ої конференції у 2018 р.
Під час проведення кліматичної конференції у м. Марракеш окремими
країнами (Канадою, Мексикою та Німеччиною) були подані перші стратегії
низьковуглецевого розвитку, організацію розробки яких передбачено Паризькою
угодою. Канада зобов’язалась до 2050 р. знизити викиди на 80% від рівня 2005 р., а
план Німеччини відображає цілі ЄС – зменшити викиди на 80-95% від рівня 1990 р.
Мексика ж планує скоротити викиди на 50% від рівня 2000 р.
Відповідно до цього варто відзначити, що незалежно від того, якої політики в
області клімату буде дотримуватися адміністрація США, Органи управління штатів,
провінцій і міст активізують свою діяльність в області запобігання кліматичним
змінам, що приведе до необхідності регулювання та запровадження податкових
пільг для бізнесу на відповідному адміністративно-територіальному рівні.
До найважливіших рішень, прийнятих у м. Марракеш, відноситься і
підтвердження наміру повної відмови від розвитку вугільної енергетики рядом
країн, які в значній мірі потерпають від змін клімату. Зокрема 50 країн, найбільш
уразливих до змін клімату, що входять в об'єднання «Форум країн уразливих до змін
клімату» (Climate Vulnerability Forum, CVF), взяли на себе зобов'язання «якомога
швидше» – не пізніше 2050 р. повністю (на 100%) перейти на ПДЕ. Ці країни мають
до 2020 р. оновити свої плани дій по боротьбі зі змінами клімату, прийняті на
виконання Паризькою кліматичної угоди. При цьому було наголошено, що ці країни
вимагатимуть додаткової фінансової підтримки для здійснення відповідних заходів
щодо скорочення шкідливих викидів в атмосферу.
У м. Марракеш була схвалена ініціатива «Марракешське партнерство по
реалізації міжнародних кліматичних ініціатив», спрямована на спільну роботу
урядів країн з бізнес-структурами, органами місцевого самоврядування та іншими
неурядовими організаціями щодо розв’язання природоохоронних проблем.
Відмінною рисою 22 конференції ООН зі зміни клімату стало посилення
активності органів управління регіонів, штатів, провінцій та міст країн світу.
Зокрема, альянс Клуб Under2 coalition, в яке входить 165 бізнесових структур,
прийняло зобов'язання скоротити викиди ПГ щонайменше на 80% до 2020 р.
•
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Сукупний ВВП країн-учасників Клубу складає майже 26 трлн дол. США – це
близько третини світової економіки Північної Америки, Європи, Латинської
Америки, Африки та Азії з населенням близько одного мільярду.
Крім зазначених, на конференції були зроблені наступні заяви:
— у рамках Ініціативи щодо встановлення науково обґрунтованих цільових
показників було оголошено, що 200 компаній взяли на себе зобов'язання щодо
встановлення цільових показників в області скорочення викидів ПГ відповідно до
мети Паризької угоди «не допустити потепління понад 2°C»;
— понад 350 найбільших компаній, включаючи компанії Acer, eBay, DuPont і
Nike, закликали новообраного президента США та інших високопосадовців США
продовжувати підтримку Паризької угоди;
— Фондом Solar Impulse створено Світовий альянс за екологічні технології.
Завдання альянсу – залучити до участі стартапи, компанії, інститути та організації з
метою обміну досвідом, створення партнерств та розвитку екологічних
технологічних рішень для сприяння країнам у виконанні цільових показників в
області зміни клімату;
— об’єднання великих міст світу – C40 Cities Climate Leadership Group, взяло
на себе зобов'язання щодо скорочення викидів у цілому на 3 Гт СО2-екв до 2030 р.
На Конференції розглянуто та схвалено ряд інших важливих
природоохоронних ініціатив.
Фінансові питання. Напередодні кліматичної конференції у м. Марракеш
розвинутими країнами оприлюднена Дорожня карта для досягнення цілі до
2020 року збільшити довгострокове фінансування до 100 млрд дол. США на рік
(Roadmap to 100 bln Us dollars). Відповідними заявами розвинутих країн
підтверджено фінансування близько 67 млрд дол. США у 2020 р. Додаткові
фінансові ресурси стануть доступними через збільшення окремими країнами рівнів
державного фінансування, а також за рахунок мобілізації приватних фінансових
ресурсів завдяки удосконаленню законодавства у країнах, що розвиваються,
запровадженню інструментів зі зниження ризиків для приватних інвестицій та
інших заходів.
Фінансовими донорами, в числі яких США, Великобританія та Німеччина,
виділено 50 млн дол. США для поліпшення системи обліку вуглецю в країнах, що
розвиваються.
Оскільки США є одним з найбільших фінансових донорів, зміна підходів до
природоохоронної діяльності на державному рівні у США може призвести до
скорочення міжнародного кліматичного фінансування. Спеціальний представник
США з питань зміни клімату доктор Джонатан Першинг (Dr. Jonathan Pershing)
відзначив, що «розвинуті країни дотримаються взятих на себе зобов’язань із
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надання кліматичного фінансування, і за умови якщо внески США будуть дещо
меншими ніж передбачалося, це кардинально не вплине на досягнення цілі у 100
млрд дол. США для допомоги країнам, що розвиваються, за рахунок реалізації
значного потенціалу збільшення кліматичного фінансування через широке
залучення приватних інвестицій. Сьогодні, на кожен долар, наданий з бюджетів
розвинутих країн, залучається менше долара приватних інвестицій, тоді як за
експертною оцінкою потенційно може залучатися від 5 до 10 доларів США.».
Зеленим кліматичним фондом оголошено про затвердження перших двох
пропозицій з розробки Національних адаптаційних планів: в Ліберії –
на 2,2 млн дол. США та Непалі – на 2,9 млн дол. США. Пропозиції ще
20-ти країн мають бути схвалені найближчим часом в обсязі близько 3 млн дол.
США кожна.
Основним підсумком Кліматичній конференції ООН в м. Марракеш можна
вважати нарощування практичного потенціалу для впровадження Паризької угоди.

3. Оцінка стану та розвитку низкьовуглецевих технологій, економічна
ефективність виробництва електроенергії різними джерелами
Підсумовуючи результати діяльності наприкінці 2016 р., МЕА головною
подією для світового енергетичного ринку названо – початок перехідного періоду в
альтернативній енергетиці, коли «зелені» джерела електроенергії в ряді країн вже
стали виробляти електроенергію за більш низькою собівартістю ніж традиційні.
Глобальний інтерес у світі до використання ПДЕ (сонця, вітру, біомаси,
геотермальної, ГЕС) забезпечує:
- енергетичну незалежність або істотне зниження залежності від імпорту
енергоносіїв;
- перспективи (для розвинених країн) розвитку ринків збуту наукоємного
обладнання та диверсифікації діяльності промислового комплексу країни;
- невичерпність ресурсів ПДЕ і відсутність можливості їх приватизації або
захоплення іншими країнами (на відміну від родовищ нафти і газу);
- екологічну чистоту.
У світі 173 країни або окремі регіони визначили на державному рівні цілі
щодо розвитку поновлюваної енергетики та ще 210 країн (штатів, провінцій) – по
стимулюванню розвитку ПДЕ.
Агентством REN21(Renewable Energy Policy Network for the 21st Century) у
2016 р. представлено звіт «Renewables 2016. Global Status Report» (таблиця нижче) з
динамікою розвитку ПДЕ в світі за період 2004 – 2015 рр.
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Динаміка показників поновлюваної енергетики в світі
за період 2004 – 2015 рр.

2004

2014

2015

Середньорічний %
зростання за період
2004 - 2014 гг.
(2004 - 2015)

45

273

285,9

19,62 (18,34)

16,37 (4,7)

Потужність на базі ПДЕ (без ГЕС), 85
ГВт
Потужність на базі ПДЕ (разом з
800
ГЕС), ГВт

665

785

22,7 (22,39)

17,32 (18,04)

1701

1849

7,9 (7,9)

8,49 (8,7)

Потужність ГЕС, ГВт

715

1036

1064

3,97 (3,7)

3,63 (2,7)

–

101

106

9,95 (10,31)

5,68 (4,95)

Виробництво електроенергії на базі 227
біомаси, ТВт⋅год

429

464

6,67 (6,71)

9,34 (8,16)

Потужність
геотермальних
електростанцій (ГеоЕС), ГВт
Потужність ФЕС, ГВт

8,9

12,9

13,2

3,7 (3,5)

5,78 (2,32)

2,6

177

227

52,5 (50,1)

28,26 (28,25)

Потужність термодинамічних СЕС,
ГВт
Потужність ВЕС, ГВт

0,4

4,3

4,8

27,1 (25,34)

29,41 (11,63)

48

370

433

22,65 (22,13)

15,99 (17,03)

Потужність
сонячних
водонагрівальних систем, ГВт

86

409

435

16,79 (15,88)

8,85 (6,36)

Річне виробництво етанолу, млрд л

28,5

94,5

98,3

12,67 (11,91)

7,06 (4,02)

Річне виробництво біодизеля, млрд л

2,4

30,4

30,1

28,6 (24,85)

12,93 (-1,0)

Показник
Нові річні інвестиції, млрд дол.
США

Потужність на базі біомаси, ГВт

Значення показника
по роках

Збільшення в 2014р.
відносно 2013 р.
(2015 р. щодо 2014),
%

Джерело: REN21 «Renewables 2016. Global Status Report»

Встановлена потужність на базі ПДЕ в 2015 р. досягла 785 ГВт або близько
13% всієї встановленої потужності електростанцій у світі. При цьому потужність
ВЕС склала 433 ГВт, потужність ФЕС – 277 ГВт, а БіоЕС – 106 ГВт, тобто
потужність всіх цих електростанцій – 97,5% загальної встановленої потужності
електростанцій на базі ПДЕ.
Згідно звіту «Global Status Report» у результаті випереджаючого розвитку
ПДЕ зайняли помітне місце в енергобалансах по споживанню первинної енергії та
виробництву електроенергії. Так, в енергобалансі по споживанню первинної енергії
за 2015 р. викопне паливо становить 78,3%, АЕС – 2,5%, ПДЕ – 19,2%.
У балансі з виробництва електроенергії в світі частка органічного палива
(59,3%) і АЕС (17,0%) склали в сумі 76,3%, а поновлювані джерела – 23,7%. При
цьому частка ГЕС – 16,4%, а «нових» ПДЕ – 7,3%, в тому числі ВЕС – 3,7, БіоЕС –
2,0, ФЕС – 1,2, інші – 0, 4%.
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Встановлена потужність електростанцій на базі ПДЕ, ГВт
Електростанціі на
базі ПДЕ
у світі
Китай
США Німеччина Японія
Індія
Італія
Іспанія
БіоЕС
106
10,3
16,7
7,1
4,8
5,6
4,1
1
ГеоЕС
13,2
~0
3,6
~0
0,5
0
0,9
0
ГЕС
1064
296
80
5,6
22
47
18
17
ОкеанЕС
0,5
~0
0
0
0
0
0
~0
ФЕС
227
44
26
40
34
5,2
18,9
5,4
СЕС
4,8
-0
1,7
~0
0
0,2
~0
2,3
ВЕС
433
145
74
45
3
25
9
23
Всього на базі
1849
496
202
97
65
83
51
49
ПДЕ, з ГЕС (без
(785)
(199)
(122)
(92)
(43)
(36)
(33)
(32)
ГЕС)*
* Потужність на базі ПДЕ у представлених країнах складає 71% від загальної
встановленої потужності в світі
Джерело: REN21 «Renewables 2016. Global Status Report»

У світовій енергетичній сфері в умовах виведення потужностей в традиційній
енергетиці відмічена вражаюча динаміка зростання встановленої потужності ВЕС та
ФЕС. Так, за період 2000 – 2015 рр. встановлена потужність ВЕС зросла від 17,4 до
433 ГВт. При цьому у 2015 р. відмічено максимальні обсяги введення потужностей,
як ВЕС (63 ГВт), так і ФЕС (50 ГВт).
За даними Європейської асоціації вітряної енергетики (European Wind Energy
Association, EWEA) принципово інша картина спостерігається в традиційній
енергетиці (діаграма нижче). Наприклад, в ЄС за період 1995 – 2015 рр. знову
введена потужність ВЕС (137,53 ГВт) перевищила потужність електростанцій на газі
(120,525 ГВт), а потужність ФЕС (95,35 ГВт) наблизилася до потужності газових
електростанцій. Але при цьому виведено з роботи: атомних електростанцій (АЕС) –
11,8 ГВт; електростанцій на вугіллі – 32,58 ГВт; електростанцій на нафтопродуктах
– 39,58 ГВт, всього майже 84 ГВт. Слід зазначити, що обсяги введення потужності
на електростанціях інших типів істотно менші, ГВт: 8,92 (ГЕС); 8,16 (БіоЕС); 4,622
(СЕС); 3,045 (ГеоТЕС); 0,265 (на торфі); 0,13 (на приливних і хвильових
електростанціях).
Встановлена генеруюча потужність, в ЄС за період 1995 - 2015 рр.

Джерело: Wind in Power: 2015 European statistics. European Wind Energy Association
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Особливо показовими є зміни балансу потужностей в ЄС за період 2000 –
2015 рр, що представлено в таблиці.
Встановлена потужність в 2000 (2015) р.
загальна, МВт
частка, %
Вугілля
133220 (159219)
24,4 (17,5)
Атом
122966 (120208)
22,6 (13,2)
Гідро
112719 (141073)
20,7 (15,5)
Газ
91922 (191960)
16,9 (21,1)
Нафта
62166 (33660)
11,4 (3,7)
Вітер
12887 (141579)
2,4 (15,6)
Біомаса
4568 (12140)
0,8 (1,3)
Відходи
2199 (4596)
0,4 (0,5)
Торф
1667 (1808)
0,3 (0,2)
Геотермальна енергія
592 (819)
0,1 (0,1)
Океан
240 (253)
0,04 (0,03)
Джерело: REN21 «Renewables 2016. Global Status Report»
Вид палива (ресурсу)

За період з 2000 по 2015 рр. встановлена потужність на ВЕС в країнах ЄС
збільшилася з 12,887 ГВт (2,4% від загальної встановленої потужності) до
141,579 ГВт (15,6%), тобто в 11 раз за потужністю та 6,5 разів за часткою.
Відповідні дані щодо сонячної енергії: збільшення потужності від 12 МВт (0,02%)
до 95 350 МВт (10,5%).
Потужність електростанцій на вугіллі зросла в 1,2 раза, при зниженні частки в
1,4 раза в основному за рахунок випереджаючого розвитку ПДЕ. Потужність
електростанцій на газі збільшилася – у 2,1 раза, частка – у 1,23 раза.
Економічна конкурентоспроможність нових ПДЕ в умовах інтенсивного
впровадження сучасних технологій в останні роки досягла значного рівня та
продовжує зростати.
Для порівняння собівартості виробництва енергії поновлюваними джерелами
за різними технологіями із витратами традиційних видів виробництва енергії
розроблено різні методики, найбільш економічно доцільним серед яких признано
метод оцінювання за нормованою вартістю. Для електроенергії нормована
вартість - LCOE (Levelized Cost of Energy) – це середня розрахункова собівартість
виробництва електроенергії впродовж усього життєвого циклу електростанції, яка
через відповідний розрахунковий коефицієнт відображає інвестиції, витрати і
доходи. Коефіцієнт LCOE враховує: якість ресурсів, вартість обладнання,
продуктивність (у тому числі коефіцієнт використання потужності), баланс витрат
за проектом, в тому числі витрати на паливо (якщо такі є), експлуатацію і на
технічне обслуговування, економічний термін життя проекту, вартість капіталу
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тощо. Слід відзначити, що LCOE не враховує додаткових загальносистемних витрат,
зокрема, необхідність резервування потужності, додаткові витрати на
диспетчеризацію, розрахунковий технічний ресурс, витрати на приєднання до
електромережі, вартість місцевих трудових ресурсів тощо.
На діаграмі наведено основні складові витрат нормованої вартості
електроенергії для різних технологій виробництва.
Компоненти нормованої вартості електроенергії

* ВЦГВ: комбінований газотурбінний цикл Брайтона і паротурбінний цикл Ренкіна з
внутрішньоцикловою газифікацією вугілля;
**"Пікінгові" газові турбіни: турбіни, оснащені спеціальними технічними системами
додавання водяної пари або охолодження;
***ЕіТО: експлуатація і технічне обслуговування
Джерело: компанія Lazard

За висновками Міжнародного агентства з поновлюваних джерел енергії
(IRENA, доповідь «Вартість виробництва електроенергії з ПДЕ у 2014 р.» –
Renewable power generation costs in 2014) та звіту агентства REN21 «Renewables
2016. Global Status Report» вже у 2016 р. витрати на виробництво енергії на СЕС,
ВЕС (морських), геотермальної та гідроенергії зрівнялись чи навіть зменшились
порівняно з витратами в разі використання вугілля, нафти і газу (без фінансової
підтримки), навіть в умовах падіння цін на нафту (додаток 8, 9).
Відповідно до звіту REN21 «Renewables 2016. Global Status Report», за останні
роки значно знизилась нормована вартість виробництва електричної енергії за
технологіями вітрових і сонячних електростанцій.
Основні економічні та експлуатаційні показники електростанцій на базі ПДЕ
для всіх континентів та країн-лідерів – США, Китаю, Індії представлено в додатку 9.
Необхідно відмітити, що наведений діапазон зміни показників і його
середньозважене значення, дозволяє більш обґрунтовано оцінювати запропоновані
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проектні рішення для різних видів електростанцій.
Сьогодні з усіх видів поновлюваної енергетики найбільшого розвитку набули
сонячна, вітрова енергетика та використання біомаси для виробництва електричної
енергії. На діаграмі наведено типові діапазони і середньозважені нормовані витрати
для потужних підприємств із різними технологіями поновлюваної енергетики по
регіонах, за 2014/2015 рр.
Розрахункова собівартість виробництва електроенергії
Поновлюваними технологіями за 2015 р.

Джерело: REN21 «Renewables 2016. Global Status Report»

Дані Звіту REN21 «Renewables 2016. Global Status Report» свідчать що
нормована собівартість електроенергії стала загальноприйнятим показником
роботи електростанцій в світі. Діапазон нормованої собівартості електроенергії від
ВЕС становить від 10 до 5,5 цент/кВт∙год. Найменше значення відмічено в США та
Китаї – 5,5 цент/кВт∙год, найвища собівартість – на Середньому Сході і в Океанії.
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Діапазон зміни питомої вартості потужності ВЕС – від 1228 до 2533 дол./кВт.
Найнижче значення в Індії, найбільш високе – в Океанії і на Середньому Сході.
Відмічено відносно високий коефіцієнт використання встановленої потужності
(Кввп = 0,234 ÷ 0,434) на всіх континентах: найвище значення в Центральній і
Південній Америці, найменше – в Індії та Китаї.
Морські ВЕС (додаток 9) набули більш широкого використання в Європі, хоча
мають найвищу собівартість (12 цент/кВт∙год), більш високу питому вартість –
4207 дол./кВт, але при цьому досить високий коефіцієнт використання потужності
Кввп=0,26 ÷ 0,36.
Нормована собівартість ФЕС змінюється від 9 до 21 цент/кВт∙год, тобто цей
показник вище, ніж для наземних і морських ВЕС (додаток 9). Однак ця галузь
розвивається найбільш високими темпами. Питома вартість введення потужності
істотно знижується при значному зростанні ККД, тому у світовій енергетичній сфері
відмічена тенденція до спорудження сонячних фотоелектричних установок різної
потужності та призначення.
Собівартість електроенергії електростанцій на біопаливі перевищує всі
розглянуті вище. Найменше її значення становить 4 – 5 цент/кВт∙год в Китаї, Індії,
Південній Америці, Євразії, Азії. За повідомленням REN21, в ЄС введена в
експлуатацію найбільша в світі електростанція на біомасі для комбінованого
виробництва електроенергії і теплової енергії в Швеції (м. Стокгольм). Потужність
турбогенератора становить 154 МВт, паливні ресурси – відходи лісозаготівлі і
лісопереробки. Транспортування біомаси з порту на електростанцію здійснюється
підземним конвеєром довжиною понад 1 км.
Геотермальні електростанції відрізняються досить помірною собівартістю –
від 7 до 9 цент/кВт∙год. електроенергії і високим коефіцієнтом використання
потужності (Кввп 0,8 і вище) при більш значних питомих капітальних вкладеннях
(3000 – 6000 дол./кВт∙год).
За експертною оцінкою, енергія від ГЕС одна з найдешевших – 4 цент/кВт∙год,
коефіцієнт Кввп дорівнює приблизно 0,5 через мінливість стоку та участі ГЕС у
регулюванні частоти і потужності в енергосистемі (додаток 9).
Вартість електроенергії потужних об’єктів із виробництва електричної енергії,
які використовують сонячні системи фотовольтаїки (PV), з 2010 р. знизилася майже
на 50%. Вони навіть без фінансової підтримки постачають електроенергію за ціною
0,08 дол./кВт∙год, що нижче вартості електроенергії електростанцій великої
потужності на викопному паливі.
Відмічається особлива залежність між обсягом виробництва модулів ФЕС і їх
питомою вартістю. Зокрема, у період 1980 – 2015 рр. при кожному подвоєнні обсягу
випуску модулів питома вартість ФЕС знижувалася понад 19,4%. За останні 10 років
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витрати кремнію для сонячних елементів знизились від 16 до 6 г/Вт за рахунок
підвищення ефективності та зменшення товщини пластини. При цьому, рекордний
ККД, отриманий в лабораторіях, для монокристалічних кремнієвих елементів склав
25,6%, для полікристалічних – 20,8%. Найвищий ККД в лабораторних умовах для
тонкоплівочних технологій сонячних елементів – 21% (CdTe, плівки на основі
телуриду кадмію) і 20,5% (CIGS, мідь-індій-галій-(ді) селенід). Для модулів на
монокристалічному кремнії в лабораторних умовах отримано ККД на рівні 23%.
Сьогодні фотовольтаїка – відносно дорогий вид електроенергії. Однак в США,
за даними REN 21, за останні п'ять років вартість тонкоплівкових модулів знизилась
в 3 рази, а кристалічних – в 2,4 рази.
За даними інституту Fraunhofer термін інвестиційної окупності ФЕС на
кремнієвих полікристалічних модулях в Південній Європі в умовах сонячної радіаціі
1700 (кВт∙год)/м2 на рік і оптимальному куті нахилу знизився від 3,3 років (1990 р.)
до 1,2 роки (2013). Сьогодня термін енергетичної окупності фотоелектричних
систем становить від 0,7 до 2 років у залежності від технологій і місця встановлення
(для Північної Європи – близько 2,5 років, для Південної Європи - 1,5 року і менше).
На діаграмі показано динаміку зниження вартості електроенергії при її
виробництві на ВЕС і СЕС.

Джерело: компанія Lazard

За експертною оцінкою агентства REN21 у 30 країнах світу за рівнем
собівартості
виробництво
енергії
сонячними
електростанціями
та
вітрогенераторами більш вигідно, ніж тепловими електростанціями. Наприклад,
вперше в новітній історії, в загальному енергетичному балансі Великобританії
знижено відсоток використання потужностей традиційних джерел енергії при
виробництві електроенергії нижче 50%. За підсумками року половину всієї
електроенергії в країни вироблено невуглецевими джерелами енергії. При цьому, у
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процентному співвідношенні чверть електроенергії вироблено атомними
електростанціями, ще 25% – новими альтернативними джерелами енергії.
У Шотландії за рік забезпечено виробництво 77% «чистої» енергії, з передачі
відповідної частки енергії в енергосистему Англії.
Разом з тим, залишаються суттєві відмінності у вартості обладнання, цінах на
електроенергію та собівартістю її виробництва при використанні різних технологій
ПДЕ. Відповідно, відмінності у вартості також мають місце між різними країнами і
регіонами світу.
Подальшому скороченню собівартості електроенергії з ПДЕ сприятиме
зниження вартості обладнання, витрат на експлуатацію та технічне обслуговування,
розвиток та впровадження нових технологій, коливання (волатильності) цін на
викопне паливо, а також реалізація прийнятих країнами зобов`язань щодо зниження
викидів парникових газів відповідно до Паризької угоди.
4. Розвиток енергетичної сфери Євросоюзу в контексті прийнятих
зобов’язань до Паризької Угоди з клімату. Вплив кліматичних змін на
енергетичну політику ЄС до 2020 та 2030 років
Найбільш активно і послідовно поєднується енергетична та екологічна
політика та механізми її реалізації в Європейському Союзі, де реалізується
комплексний підхід до формування нормативно-правової бази в галузі енергетичної
ефективності, розвитку й впровадження ПДЕ та національних зобов’язань з
природоохоронної діяльності.
Питання запобігання зміні клімату посідає чільне місце серед пріоритетів ЄС
від початку 1990-х років. У жовтні 1990 р. Європейською Радою (ЄР) прийнято
рішення по енергетиці та навколишньому середовищу яким рекомендовано
стабілізувати викиди СО2 в країнах-членах ЄС до 2000 р. на рівні, що не перевищує
викиди 1990 р. Логічним продовженням цього рішення у 1991 р. стала розробка
Стратегії Співтовариства щодо обмеження викидів діоксиду вуглецю та
підвищення енергоефективності (A Community Strategy to limit Carbon Dioxide
Emissions and to improve Energy Efficiency). Серед основних напрямів цієї стратегії
було визначено:
• впровадження широкомасштабних заходів з енергоефективності;
• поступова відмова від твердого палива на користь природного газу;
• збільшення частки поновлюваної енергетики у загальній структурі
споживання;
• встановлення вартості для викидів СО2 через впровадження вуглецевого
податку всіма країнами ЄС;
• впровадження механізму моніторингу для контролю викидів СО2.
49

Стратегією 1991 р. сформульовано ряд пропозицій щодо скорочення викидів у
основних секторах, які є найбільшими джерелами викидів ПГ: енергетиці,
промисловості, на транспорті та у сфері побутового споживання. Зазначена стратегія
стала одним з перших офіційних документів щодо створення ринкового механізму
регулювання викидів СО2, впровадженого за схемою торгівлі дозвільними
одиницями на викиди ПГ.
Серед успішних результатів виконання стратегії варто зазначити
впровадження системи моніторингу викидів СО2 в рамках Співтовариства та
послідовну політику щодо поступової відмови від використання вугілля на користь
природного газу, з відповдною активізацією розвитку ПДЕ. У той же час, ідею
запровадження вуглецевого податку так і не було реалізовано на
загальноєвропейському рівні в повному обсязі через розбіжності позицій країнчленів Співтовариства.
Поштовхом до здійснення наступного кроку у сфері протидії зміні клімату
стало підписання Кіотського протоколу в 1997 р. Країнами ЄС було узгоджено
спільні зобов’язання щодо скорочення викидів ПГ понад 11,7% від рівня 1990 р.
протягом першого періоду реалізації зобов’язань Кіотського протоколу у 2008 –
2012 рр.
На виконання зобов’язань Кіотського протоколу у 2007 р. ЄС прийнято
«Дорожню карту» у сфері розвитку ПДЕ, яка визначає принципи досягнення
поставленої мети. Документом сформульовано вимоги до національних планів дій
країн-членів ЄС; деталізовано цілі щодо окремих видів ПДЕ у виробництві
електроенергії до 2020 р.; визначено завдання, які виконуватиме Єврокомісія в
рамках
своєї
компетенції
для
забезпечення
реалізації
планів
на
загальноєвропейському рівні; визначено пріоритети та першочерговість завдань для
країн-членів ЄС.
У 2008 р. Європейською Комісією прийнято перший пакет юридичних заходів
«Клімат та Енергетика», спрямований на досягнення поставлених цілей до 2020 р,
який вступив в силу в 2009 р. Основними елементами пакету стали: Директива
2009/28/ЄC «Про стимулювання використання енергії з поновлюваних джерел
енергії»; Директива 2009/29/ЄC «Про вдосконалення та розширення схеми торгівлі
квотами на викиди (європейського) співтовариства»; Директива 2009/30/ЄС «Про
вимоги до бензину, дизельного та газового палива та про механізми моніторингу та
скорочення викидів парникових газів»; Директива 2009/31/ЄС «Про геологічне
захоронення вуглекислого газу (СО2)»; Регламент 443/2009 «Про стандарти, що
встановлюють вимоги до викидів для нових легкових автомобілів у рамках
(європейської)
стратегії
по
скороченню
викидів
вуглекислого
газу
автотранспортними засобами малої вантажопідйомності»; Регламент 406/2009/ЄС
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«Про дії країн-членів ЄС щодо зниження емісії парникових газів, що відповідають
зобов'язанням ЄС щодо зниження емісії парникових газів до 2020 року» тощо.
За оцінками Європейської Комісії прийняття першого пакету юридичних
заходів «Клімат і Енергетика» дозволило ЄС досягти значних результатів вже у
другому етапі дії Кіотського протоколу: у 2012 р. викиди парникових газів
знизилися на 18% порівняно з 1990 р.; у 2012 р. частка поновлюваної енергії в
кінцевому енергоспоживанні ЄС збільшилася до 13%; у період з 1995 р. по 2011 р.
енергоінтенсивність економіки ЄС знизилася на 24%. Таким чином, ЄС успішно
рухається для досягнення поставлених цілей до 2020 р.
За висновками Європейської Ради у 2012 р. в ЄС 50% обсягу викидів СО2
викликано споживанням нафти, 22% – природного газу і 28% – вугілля. За даними
бази даних EDGAR, сукупний обсяг викидів 28 країн-членів ЄС становить близько
3,5 млрд т СО2 викидів, що становить 10,4% від загальносвітового.
Динаміка обсягу викидів СО2 в Європі, 1990–2015 рр., кт
1990

2000

2005

2010

2014

2015

Частка у
загальному обсязі,
у 2015р., %
10,4

Країна
4 385 705 4 095 429
4 214 608
3 883 284
3 423 613
3 469 671
ЄС-28
Усього
22670893 25825341
30018829
33865904
36273571
36240721
100
у світі
Джерело: База данных о выбросах для глобальных атмосферных исследований (Emission
Database for Global Atmospheric Research (EDGAR, edgar.jrc.ec.europa.eu)

У січні 2017 р. німецьким енергетичним аналітичним центром Agora
Energiewende спільно з британським аналітичним агентством Sandbag здійснено
дослідження «Енергетичний перехід в енергосекторі Європи: стан справ у 2016
році» (Energy Transition in the power sector in Europe 2016) у якому відмічено, що у
2015 р. виробництво енергії в країнах ЄС стало кліматично «дружнішим».
Результати засвідчують, що у ЄС, після чотирьох років зменшення щорічних
викидів СО2 (2011 – 2014 рр., у середньому на 3,1%) у 2015 р. їх обсяги знову зросли
на 1,3%, при цьому викиди СО2 від енергетичного сектору ЄС скоротилися на
4,5% – з 1066 млн т у 2015 р. до 1018 млн т у 2016 р. Це обумовлено збільшенням
частки виробництва електроенергії з ПДЕ до 29% (в основному гідроенергія, вітрова
та сонячна енергія) і зниження на 1,8% споживання вугілля в країнах ЄС, переважно
в енергетичному секторі.
Зростання виробництва екологічно чистої електроенергії пов’язано у значній
мірі
з
суттєвим
зниженням
собівартості
електроенергії,
виробленої
фотоелектричними батареями та офшорними вітровими електростанціями.
Згідно з дослідженням, відмічено скорочення викидів СО2 незважаючи на
зростання фактичного обсягу споживання електроенергії у більшості країн
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Євросоюзу на 0,5%, при зростанні ВВП у цілому по ЄС на 1,7%. При цьому,
підвищення попиту на електроенергію повністю перекривалося обсягом
виробництва з ПДЕ.
Європейською Комісією в червні 2010 р. прийнято базовий документ
енергетичної політики – «Енергетика 2020. Стратегія конкурентної, сталої та
безпечної енергії» (Енергетика 2020). Енергетичною стратегією визначено
відповідні цілі у сфері енергетики та зміни клімату на 2020 р. – скоротити викиди
парникових газів на 20%, збільшити частку поновлюваних джерел енергії до 20% і
підвищити рівень енергоефективності на 20%. Пріоритет на декарбонізацію
енергетичного сектора закладено в усі сценарії перспективного розвитку енергетики
в Євросоюзі. При цьому Європейською Радою з ціллю подальшої декарбонізації
визначено можливість скорочення викидів від 85 до 95% на період до 2025 р. від
рівня 1990 р.
Стратегією передбачено великомасштабне впровадження поновлюваних
джерел енергії як за визначеним цільовим рівнем до 2020 р., так і подальшого його
підвищення протягом наступних десятиліть з системним і послідовним внесенням
необхідних змін й доповнень у відповідну нормативно-правову базу з послідуючим
прийняттям та коригуванням Національних Планів дій з розвитку ПДЕ.
Завдання щодо впровадження окремих видів ПДЕ
при виробництві електроенергії до 2020 р.

Джерело: Дорожня карта поновлюваних джерел енергії (Renewable Energy Road Map)

Після успішного виконання цілей ЄС зі скорочення викидів ПГ до 2012 р. та
позитивної динаміки у виконанні цілей «20-20-20», наступним кроком стало
прийняття Європейською Комісією (ЄК) 25 лютого 2015 р. пакету документів
Енергетичного союзу СОМ(2015) 80 «Рамкова стратегія для сильного
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Енергетичного союзу з прогресивною політикою щодо клімату» (Стратегія
Енергетичного союзу) та «Дорожня карта для Енергетичного союзу до 2050 р.», в
яких визначено конкретні цілі та пріоритети з планом дій щодо прийняття
відповідної законодавчої бази до 2018 р.
На саміті 24 – 25 жовтня 2014 р. Главами держав і урядів країн-членів ЄС
схвалено та представлено Єврокомісією Європейському Парламенту та Раді
Стратегію Енергетичного союзу ЄС до 2030 р. («Energy Efficiency and its contribution
to energy security and the 2030 Framework for climate and energy policy» (COM(2014)
520, 23.07.2014), щодо енергетичної політики з енергоефективності та протидії
змінам клімату на період до 2030 р., цілями якої для країн-членів ЄС визначено:
зниження викидів парникових газів на 40%, поліпшення енергоефективності на 27%
і підвищення на 27% використання поновлюваних джерел енергії в енергетичній
структурі Євросоюзу, що значно перевищує раніше прийняті відповідні показники
в Енергетичній стратегії ЄС до 2020 р.
Стратегія Енергетичного союзу ЄС до 2030 р. має п'ять взаємопов'язаних
положень, спрямованих на підвищення рівня енергетичної безпеки, сталого
розвитку та конкурентоспроможності, викладених у «Пакеті Енергетичного союзу»:
енергетична безпека, солідарність і довіра;
повністю інтегрований європейський енергетичний ринок;
підвищення до 27% ефективності використання енергії та скорочення
обсягу енергоспоживання. Посилення енергоефективності на транспорті та будівлях;
збільшення індустріальної конкурентоспроможності через підвищення ефективності
промислового виробництва; поліпшення ефективності енергетичних поставок;
підвищення результативності національних планів з енергоефективності;
низьковуглецева економіка. Країни-члени ЄС взяли на себе зобов'язання
щодо зниження на території країни викидів парникових газів не менше ніж на 40%
від рівня 1990 р., а також із встановлення частки ПДЕ, споживаної в ЄС, на рівні не
менше 27% у 2030 р.;
дослідницька
діяльність,
інноваційні
розробки
та
конкурентоспроможність.
Європейським Союзом, як ініціатором та одним із лідерів у боротьбі зі зміною
клімату на підтримку декарбонізації енергетики ухвалено ряд законодавчих документів, а також розроблено ефективні інструменти як на регіональному, так і на
національному рівні країн-членів.
Стратегією Енергетичного союзу до 2030 р. визначено основні положення
реформи «Системи торгівлі викидами вуглецю» (СТВ).
На основі розроблених стратегічних напрямів діяльності Євросоюз виступив з
єдиною і «амбітною» пропозицією на глобальній кліматичній конференції в Парижі
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в грудні 2015 р.
Визначальними напрямами «Рамкової стратегії для сильного Енергетичного
союзу з прогресивною політикою щодо клімату» є боротьба з потеплінням клімату,
розвиток «зелених» технологій і «зеленої» економіки, а також сприяння
підвищенню енергетичної безпеки ЄС за рахунок нарощування внутрішнього
виробництва енергії та скорочення енергоспоживання. Принциповою зміною
підходу ЄС до кліматичної політики та стимулювання розвитку ПДЕ є акцент на
«витрати», підвищення уваги до вартості пропонованих заходів з мінімізацією
додаткового навантаження на національні бюджети та економіку в цілому.
Сьогодні діяльність ЄС базується на аналізі національних планів дій та
політичному контролі за їх реалізацією. Зокрема, Паризька угода зобов'язує країни
кожні 5 років переглядати визначені на національному рівні внески щодо зниження
викидів парникових газів з пошуком можливості підвищення прийнятих зобов'язань.
Крім проаналізованих вище цілей Європейською Радою прийнято рішення:
об'єднати планування і звітність з окремих питань енергополітики (клімат, ПДЕ,
енергоефективність). В основі політики ЄС у зазначеній сфері особливе значення
надається таким ключовим напрямам, які знаходяться в постійному процесі
розвитку:
• підвищення енергоефективності;
• розвиток поновлюваної енергетики;
• схема торгівлі дозвільними одиницями на викиди ПГ.
Підвищення енергоефективності. Пакет щодо клімату та енергетики до
2020 р. включає ряд обов’язкових до виконання директив, результатом яких має
стати досягнення визначених Стратегією цілей ЄС щодо зниження викидів ПГ,
збільшення
використання
поновлювальної
енергетики
та
підвищення
енергоефективності. За аналогією із загальноєвропейськими цілями щодо
скорочення викидів ПГ, Директива 2012/27/ЄС встановлює ціль стосовно
поліпшення енергоефективності для країн ЄС на 20% до 2020 р. Директива фіксує
ряд проміжних цілей в сфері енергозбереження для споживачів та промисловості.
Зокрема, енергорозподільчі компанії повинні щорічно заощаджувати 1,5% енергії за
рахунок заходів енергоефективності. Країни ЄС зобов’язані впровадити показники
енергоефективності будівель, продуктів та послуг в якості критеріїв державних
закупівель. Окрім того, країни ЄС повинні кожного року модернізувати не менше
3% будівель, що знаходяться у державній власності.
Як зазначено вище, досягнення цілей з енергоефективності передбачає певну
гнучкість щодо вибору інструментів. Наприклад, енергопостачальні компанії з
метою виконання цілей щодо зменшення енергоспоживання можуть
використовувати схеми сертифікації результату збереження енергії (також відомі як
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«білі сертифікати»), які, в свою чергу, можуть включати виконання енергетичних
аудитів, надання державою цільових субсидій для впровадження енергоефективного
обладнання, використання енергії з ПДЕ тощо. При цьому обов’язковою вимогою
директиви 2012/27/ЄС є наявність відповідальної за впровадження заходів
державної установи та запровадження моніторингу звітності. Серед країн-членів ЄС
механізм сертифікатів енергозбереження використовується у Італії, Франції, Данії та
Великобританії.
Директива 2012/27/ЄС визначає ряд інструментів, доступних для
використання на національному рівні країн ЄС. Серед пріоритетних інструментів
виділяються такі: поширення обліку споживання енергії, стимулювання малого та
середнього бізнесу до використання послуг енергоаудиту з одночасним
впровадженням обов’язкового періодичного проведення енергоаудиту для великих
підприємств.
Для реалізації основних цілей європейської Стратегії енергетичної безпеки та
Стратегії Енергетичного союзу в межах ЄС щодо підвищення енергетичної
ефективності до 27% та зниження викидів парникових газів на 40% при доведенні
використання ПДЕ до 27 %, Європейським Парламентом 13 вересня 2016 р.
прийнято Стратегію ЄС в сфері опалення та охолодження (EU Strategy on heating
and cooling, СОМ(2016)), основними пріоритетами якої визначено підвищення
енергоефективності та декарбонізація діючих і споруджуваних будівель в усіх
галузях економіки.
Це обумовлено тим, що системи опалення та охолодження в країнах ЄС
споживають понад половину енергетичних ресурсів, з яких біля 75% неекологічно
чисте викопне паливо. Одним із основних напрямів Стратегії Енергетичного союзу є
розробка та безальтернативне впровадження середньо- та довгострокових програм
щодо реформування неефективних систем опалення (охолодження), що сприятиме
зниженню обсягів імпорту енергоносіїв та рівня імпортозалежності країн
Євросоюзу, а також виконанню прийнятих зобов’язань ЄС з декарбонізації
економічного та особливо комунального секторів.
Відповідно до цього ЄК планує докорінно переглянути завдання з
енергоефективності та розглядати його як окреме джерело енергії в комплексі
заходів з енергоощадності. При розгляді концепції ринку електроенергії ЄК
визначено, що ефективність використання енергоресурсів і регулювання попиту на
стороні енергоспоживання можуть конкурувати на рівних з введенням відповідних
генерувальних потужностей. Досягнення цієї мети залежатиме від повноти
виконання базових документів у сфері енергоефективності – Директиви 2012/27/ЄС,
якою встановлено загальні вимоги з підвищення енергоефективності в країнах ЄС та
Директиви 2010/31/ЄС з модернізації житлового фонду щодо його декарбонізації.
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Підвищення
енергоефективності
в
промисловості,
де
обсяги
енергоспоживання нині становлять понад 25% від загального обсягу споживання
енергії в ЄС, полягає в організації реалізації значного невикористаного потенціалу
енергоощадності. При цьому має бути переглянуто Європейську систему торгівлі
квотами на викиди ПГ, що запропоновано в рамках кліматичної політики ЄС до
2030 р. відповідно до Паризької угоди. Для залучення приватних інвестицій у цей
сектор економіки в поточному бюджетному періоді в рамках механізму розподілу
Структурних фондів ЄС, Єврокомісія планує приймати участь у фінансуванні
проектів з енергоефективності на загальну суму 27 млрд євро. За рахунок
державного дофінансування на національному рівні цільових програм з
енергоефективності зазначені обсяги зростуть до 36 млрд євро, що сприятиме
заохоченню приватних інвесторів до впровадження сучасних технологій для
підвищення енергоефективності виробничих процесів на підприємствах та
декарбонізації галузей економіки.
Слід відзначити, що з 2000 по 2015 рр. на підприємствах промисловості ЄС
знижено рівень енергоємності в два рази, перш за все в енергоємних секторах.
Стимулами для цього послужили: високі ціни на енергоносії, штрафні санкції за
понаднормативні викиди CO2, а також реалізація схем впровадження інвестицій в
енергоефективні іноваційні технології з низьким вмістом вуглецю.
Спеціалістами Єврокомісії підраховано, що виконання вимог відповідних
директив і регламентів, реалізація запланованих заходів по енергоефективності та
декарбонізації економіки сприятиме щорічній економії енергії в обсязі 600 ТВт і
скороченню 135 млн т викидів СО2 до 2030 р.
Єврокомісією опрацьовуються нові, ще більш амбітні цілі: підвищення частки
ПДЕ до 30% до 2030 р. і до 55% – до 2050 р. У зв’язку із зазначеним Європейська
комісія замінила чинну Директиву 2001/80/ЄС «Про обмеження викидів деяких
речовин, що забруднюють повітря, від великих установок спалювання» з терміном
імплементації до 2018 р. на більш жорстку Директиву 2010/75/ЄС «Про промислові
викиди» з терміном імплементації до 2022 р. з внесенням змін до семи чинних
директив Європейського Союзу:
Директиви 78/176/ЕЕС Ради ЄС від 20 лютого 1978 щодо промислових
відходів діоксида титану;
Директиви 82/883/ЕЕС Ради ЄС від 3 грудня 1982 р. про процедури зі
спостереження та моніторингу навколишнього середовища, забрудненого
промисловими відходами діоксида титану;
Директиви 92/112/ЕЕС Ради ЄС від 15 грудня 1992 р. про процедури з
гармонізації програм скорочення і запобігання забрудненню, викликаному
промисловими відходами діоксида титану;
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Директиви 1999/13/ЕС Ради ЄС від 11 березня 1999 р. про обмеження
викидів летких органічних сполук внаслідок використання органічних розчинників в
окремих видах діяльності та установках;
Директиви 2000/76/ЄС Європейського парламенту та Ради ЄС від 4 грудня
2000 р. про спалювання відходів;
Директиви 2001/80/ЄС Європейського парламенту та Ради ЄС від 23 жовтня
2001 р. про обмеження викидів окремих видів забруднювачів від потужних
енергетичних установок;
Директиви 2008/1/ЕС Європейського парламенту та Ради ЄС від 15 січня
2008 р. відносно комплексного запобігання та контролю за забрудненням.
Рада ЄС 10 листопада 2015 р., як доповнення до Директиви 2010/75/ЄС,
прийняла більш конкретизовану нову Директиву 2015/2193 про обмеження викидів
деяких забруднюючих речовин в атмосферне повітря від установок для спалювання
середньої потужності (Директива MCP – Medium Combustion Plant). Директива MCP
набрала чинності 18 грудня 2015 р., і країни-члени ЄС повинні узгодити своє
законодавство з нею до 19 грудня 2017 року.
Директива МСР регулює викиди забруднюючих речовин від спалювання
палива в установках з номінальною тепловою потужністю рівною або більшою, ніж
1 МВт і меншою, ніж 50 МВт («установки спалювання середньої потужності»),
незалежно від того, який тип палива вони використовують.
Згідно Директиви МСР з 1 січня 2030 р. вступають в дію нові граничні
значення викидів (мг/нм3) для діючих установок спалювання середньої потужності з
номінальною тепловою потужністю рівною або більше 1 MВт, а також меншою або
що дорівнює 5 MВт. З 1 січня 2025 р. будуть введені обмеження для граничних
значень викидів (мг/нм3) для працюючих установок спалювання з номінальною
тепловою потужністю понад 5 MВт, а з 20 грудня 2018 р. мають бути впроваджені
граничні значення викидів для нових установок спалювання середньої потужності;
номінальні значення відповідних положень директиви представлено в таблиці.
Тверда
біомаса

Тверде
паливо

від1
Забруднююча MВт
речовина,
до 5
мг/нм3
MВт

<5
MВт

від1
MВт
НУ*
до 5
MВт

<5
MВт

SO2

200

200

200

1100

NOx

650

650

300

Тверді
частинки

50

30

20

Рідке
паливо

НУ*

від1
MВт
до 5
MВт

<5
MВт

400

400

350

650

650

300

50

30

20

Природний газ

НУ*

від1
MВт
до 5
MВт

<5
MВт

350

350

–

650

650

300

50

30

20

*– для нових установок спалювання середньої потужності
Джерело: Директива Medium Combustion Plant
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Інше газоподібне паливо

НУ*

від1
MВт
до 5
MВт

<5
MВт

НУ*

–

–

200

35

35

250

200

100

250

250

200

–

–

–

–

–

–

Нормативно-правовими актами має заохочуватися виведення з експлуатації
неефективного застарілого обладнання електростанцій у поєднанні з введенням
потужностей ПДЕ. При цьому, динамічні характеристики нових ТЕС дозволять
економічно обґрунтовано нарощувати та більш ефективно за режимом
використовувати змінні потужності ВЕС і СЕС.
Сталий розвиток енергетичного сектора Європи, як з огляду поліпшення стану
навколишнього середовища, так і надійності поставок енергії, тісно пов'язано з
підвищенням енергетичної ефективності. Зокрема, за даними Енергетичного
балансу в ЄС майже 11% електроенергії виробляється з використанням систем
когенерації, економлячи близько 35 млн т н.е. на рік. Лідерами за цими показниками
є Данія (50%), Нідерланди (40%) і Фінляндія (35%). Цей відсоток є досить високим і
у країнах з відносно більш теплим кліматом: Австрія – 25%, Італія – 18%, Іспанія та
Португалія – 13%. Планується до 2030 р. відповідними програмами у Франції,
Німеччині, Італії та Великобританії частку когенерації в загальному обсязі
виробництва електроенергії довести до 29% в кожній країні.
У більшості розвинених європейських країн законодавчо запроваджено
стимули для підтримки когенерації. Зокрема, у Великобританії, Німеччині, Франції,
Польщі та інших країнах діють «зелені» тарифи, що поширюються і на системи
когенерації. На електроенергію, вироблену в теплофікаційному циклі,
оформляються спеціальні сертифікати, оплачувані через національні тарифні
системи споживачами електроенергії.
Директива 2012/27/ЄС з енергетичної ефективності, якою внесено зміни до
директив 2009/125/ЄC та 2010/30/ЄС і скасовано директиви 2004/8/ЄC і 2006/32/ЄC,
вимагає від країн-членів визначити індивідуальні показники з енергозбереження та
розробити національні плани дій у сфері енергозбереження та підвищення
енергоефективності, у тому числі через інтенсифікацію розвитку систем
комбінованого виробництва електричної та теплової енергії (когенерації). Згідно з
цією директивою країни-члени Євросоюзу мають розробити відповідні національні
програми.
Спільне виробництво тепла та електроенергії визнано однією з основних
технологій щодо виконання завдань ЄС у частині підвищення енергетичної
ефективності. Економія первинної енергії, зниження втрат і обсягів викидів
(особливо викидів парникових газів) розглядаються в умовах розвитку технологій
спільного виробництва тепла та електроенергії. Розвиток когенерації матиме
сприятливий вплив на сталість енергопостачання та конкурентоспроможність
продукції країн ЄС.
Європейська стратегія розвитку енергетики та збереження клімату потребує
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підвищення рівня мобілізації значних обсягів фінансових ресурсів. Так, тільки
технологія зв'язування та захоронення вуглецю оцінюється в 40 – 90 $дол./т. Ряд
технологій, необхідних для досягнення цілей Стратегій до 2020 та 2030 рр.,
знаходяться на стадії впровадження або розроблення (шельфові вітрові
електростанції, системи акумулювання енергії, інтелектуальні системи
електропередачі та розподілу електроенергії тощо).
Капіталовкладення в енергоефективність окупаються швидше, ніж в основну
інфраструктуру. Зосередження уваги на енергоефективності дозволяє виграти час,
необхідний для розроблення та впровадження нових технологій і технологій
використання поновлюваних джерел енергії.
Основні напрями розвитку поновлюваної енергетики. Аналогічно цілям з
енергоефективності, пакет з клімату та енергетики передбачає підвищення
загальноєвропейського рівня споживання електроенергії з поновлюваних джерел –
до 20% у 2020 р. Зазначена ціль є середньою величиною для Співтовариства, в той
час як зобов’язання для кожної країни є індивідуальними та встановлюються на
державному рівні залежно від можливостей розвитку поновлюваних джерел та стану
економіки країни.
Основні напрями досягнення цілей щодо розвитку ПДЕ затверджено у
Директиві 2009/28/ЄС. При цьому визнано доцільним використання декількох типів
економічних інструментів: зеленого тарифу, зеленої премії до тарифу та зелених
сертифікатів. Директивою встановлено загальні цілі щодо розвитку енергетики з
ПДЕ з метою досягнення спільної мети в 20% частки енергії з ПДЕ у валовому
кінцевому споживанні енергії у структурі загального споживання енергії країнчленів ЄС до 2020 р. та 27 % до 2030 р.
Згідно з Директивою національні механізми підтримки розвитку
поновлюваних джерел енергії в країнах-членах ЄС визначаються відповідними
національними планами дій (додаток 10).
Національні показники відображають плани використання ПДЕ в загальному
балансі енергоспоживання країн-членів ЄС. За цих умов все більше уваги
приділяється розвитку розподіленої генерації з розширенням використання у
відповідних сферах економіки енергії вітру, сонця, теплових насосів, біомаси тощо,
що сприяєтиме зниженню імпортозалежності країн та реалізації амбітних
зобов’язань з декарбонізації економіки.
За станом на 2015 р. дев’ять країн (Ісландія, Фінляндія, Литва, Швеція,
Естонія, Румунія, Латвія, Болгарія та Італія) вже досягли запланованого рівня
впровадження ПДЕ до 2020 р.
У той же час статистичні дані показують, що поновлювана енергетика, у тому
числі вітроенергетика, вже вийшла з категорії «альтернативної», ставши одним з
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основних напрямів енергетичного розвитку. Наприклад, вітроенергетика займає
перше місце за показниками чистого приросту нових електроенергетичних
потужностей в ЄС за період 2000 – 2015 рр. (128,69 ГВт). Третє місце займає
сонячна енергетика, пропустивши вперед, на друге місце, природний газ.
В енергетичному секторі країн ЄС частку ПДЕ значно збільшили Данія,
Литва, Італія та Німеччина. Близько 75% енергії з ПДЕ (без гідроенергії) було
вироблено у шести країнах: найбільше в Німеччині (28%), далі йдуть
Великобританія (13%), Іспанія та Італія (11% кожна), Франція (6%), Швеція (4%).
У дослідженні «Енергетичний перехід в енергосекторі Європи: стан справ у
2016 році» відмічено, що у масштабах ЄС частка ПДЕ у виробництві енергії зросла
на 10% за період 2010 – 2016 рр. та на кінець періоду в загальній структурі генерації
електроенергії Європи складала 29,6%. Таким чином, ПДЕ стають основним
джерелом електроенергії, випереджаючи інші окремо взяті джерела, наприклад,
атомну енергію, частка якої знижена до 26,3% в умовах нової енергетичної
політики ЄС за останні десять років.
У 2015 р. найбільші обсяги електроенергії з ПДЕ вироблялось у Австрії
(68,1%), головним чином установками на біомасі та малими ГЕС, наступною була
Швеція (61,8%). У Данії ПДЕ у структурі виробництва електроенергії складають
42,7%, з яких частка ВЕС – 51%. Найнижчі показники в Угорщині (6,5%), Кіпрі
(6,4%) та Мальті (1,8%).
Частка електроенергії, виробленої з ПДЕ,
2015 р., %

Джерело:European Statistics
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В ЄС продовжується робота над подальшим вдосконаленням нормативних
умов, що стимулюватимуть подальший розвиток розподіленої генерації на основі
ПДЕ у період після 2020 р.
Згідно зі сценарієм Нової політики МЕА (WEO 2015) прогнозується
збільшення встановленої потужності ПДЕ в ЄС на 140 ГВт до 2020 р., і ще на
160 ГВт в період від 2020 р. до 2035 р. в основному за рахунок введення вітрових і
сонячних установок.
У сценарії Нової політики МЕА опрацьована необхідність за період до 2035 р.
додаткового введення в ЄС майже 740 ГВт енергетичних потужностей для заміни
малоефективних та зношених енергоблоків і подальшого розвитку ПДЕ,
інфраструктури та подальшої декарбонізації енергетичного сектора.
Чистий приріст потужностей і вироблення електроенергії
за видами генерації в Європейському Союзі, 2000 – 2035 рр.

Джерело:IEA Energy Investment, 2014

За оцінкою Єврокомісії, за період 2012 – 2020 рр. в ЄС має бути введено
додаткові потужності з генерації поновлюваної теплової енергії в еквіваленті
29 млн т нафти на рік, електричної енергії – в еквіваленті 39 млн т нафти на рік. За
рахунок розвитку ПДЕ у передбачуваних обсягах в країнах ЄС можливе зниження
витрат до 30 млрд євро за рік на імпортовані енергоресурси.
Для стимулювання розвитку та використання ПДЕ країни ЄС використовують
наступні механізми:
• тарифи ринкової, або підвищеної вартості за рахунок оподаткування
традиційних енергоресурсів (природний газ, нафтопродукти, вугілля);
• спеціальні тарифи на виробництво електроенергії з ПДЕ – «зелені» тарифи;
• субсидування кінцевому споживачу (не виробнику) від 20% до 40%
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загальної вартості закупівлі енергоощадного обладнання для виробництва, передачі
та споживання електроенергії з ПДЕ;
• ефективні чинні державні програми з розвитку ПДЕ.
«Зелений» тариф є пільговим тарифом, який отримує виробник електроенергії
з ПДЕ та гарантується регулятором протягом тривалого часу (до 20 років). На
відміну від зеленого тарифу з фіксованою ставкою, механізм зеленої премії
передбачає доплату до змінного ринкового тарифу. В якості додаткових заходів
можуть використовуватись інвестиції в акціонерний капітал енергогенеруючих
компаній, надання позик під низькі відсотки (наприклад, банками розвитку),
податкові пільги тощо.
Одним із ключових інструментів у рамках Директиви 2009/28/ЄС є
використання «зелених» сертифікатів – гарантії походження електроенергії.
Сертифікати запроваджені з метою створення ринкового механізму виконання
зобов’язань щодо споживання поновлюваної енергії.
Важливою особливістю ринку «зелених сертифікатів» є можливість
регіональної співпраці, в тому числі з країнами, які не є членами ЄС. У рамках такої
співпраці, аналогічно до механізмів Кіотського протоколу, сертифікати за
погодженням можуть передаватись від однієї країни до іншої. Міжнародними
енергетичними організаціями визнано, що Євросоюз є безумовним лідером у сфері
впровадження політики стимулювання розвитку поновлюваних джерел енергії,
енергоефективності та зменшення викидів парникових газів. Важливо відзначити,
що пріоритети ЄС пов’язані не лише із амбітними завданнями зменшення викидів
ПГ, розвитку ПДЕ та енергоефективності всередині Європейського Союзу – вони
також використовують інструменти регіональної співпраці для реалізації
аналогічних цілей у країнах-сусідах ЄС.
Система торгівлі дозвільними одиницями на викиди парникових газів.
Одним із основних інструментів зниження викидів ПГ у країнах ЄС є європейська
система торгівлі дозвільними одиницями на викиди ПГ (СТВ, European Union
Emissions Trading Scheme). В ЄС з 2005 р. СТВ, як механізм контролю забруднення,
працює за принципом «обмежуй і торгуй» (cap-and-trade). У відповідності до
положень цієї системи компетентний орган визначає загальний бюджет викидів, які
допустимо здійснювати протягом певного часу, з послідуючим їх розподілом між
забруднювачами – учасниками ринку. Дозволи на викиди визначаються в залежності
від конкретних параметрів діяльності, таких як виробництво або споживання енергії.
У цій системі немає граничної межі обсягу викидів, проте кількість дозволів
збільшується або зменшується в залежності від економічної діяльності. В ЄС
система торгівлі викидами була запроваджена в якості гнучкого механізму для
допомоги країнам-членам у досягненні цілей Кіотського протоколу.
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Контроль за системою торгівлі викидів здійснює в кожній країні
уповноважений владою орган, яким видаються відповідні квоти на викиди ПГ та
здійснюється обов’язковий контроль за їх реалізацією. Квота (вуглецева одиниця)
дає право на компенсацію однієї розрахункової одиниці вуглекислого газу або
іншого парникового газу з урахуванням коефіцієнта глобального потепління. Квоти
– це фактично «квазігроші», своєрідна екологічна валюта. Для обслуговування їх
обігу створюється Реєстр вуглецевих одиниць – електронна система для видачі,
зберігання та списання вуглецевих квот. За кожну несплачену тонну викидів (СО2екв.) в ЄС передбачений штраф у 100 євро, що значно перевищує номінальну
вартість квоти на вуглецевому ринку. Сплата штрафу не звільняє від обов’язку
компенсувати викиди квотами.
Для певної категорії джерел викидів європейською СТВ встановлюється
загальний граничний обсяг викидів, на який випускаються квоти. Частина цих квот
розподіляється безкоштовно між відповідними енергетичними установками, а
частина продається через аукціони. Якщо енергоустановка не перевищує кількість
отриманих безкоштовних квот за допомогою, наприклад, заходів з
енергоефективності, різниця між фактичними викидами і виданими квотами може
продаватися. Якщо підприємство не може «вкластися» в надані йому квоти, навіть
завдяки заходам щодо зменшення викидів, у нього є можливість придбати додаткові
квоти на ринку в інших компаній або на аукціоні.
Європейська СТВ вже пройшла два періоди виконання зобов’язань: 2005 –
2007 рр. та 2008 – 2012 рр. і наразі знаходиться в третій фазі своєї дії (2013 –
2020 рр.).
Єврокомісія вважає першу фазу навчальною і пояснює невраховані моменти
надто швидкими темпами впровадження Директиви 2003/87/ЄС щодо торгівлі
викидами, коли країни просто не встигли зібрати достовірні дані про обсяги викидів.
Базовим регуляторним актом для СТВ є Директива 2003/87/ЄС Європейського
Парламенту та Ради від 13 жовтня 2003 р., що встановлює схему торгівлі
дозвільними одиницями на викиди парникових газів у межах Співтовариства.
Додатково до Директиви 2003/87/ЄС, цілі ЄС у сфері скорочення викидів ПГ
врегульовані Рішенням Європейського Парламенту та Ради № 406/2009/ЄC.
Документ визначає загальні цілі Співтовариства зі скорочення викидів до 2020 р. та
поширюється на галузі економіки, які не беруть участі у схемі торгівлі, зокрема,
транспортний сектор (за винятком авіації і міжнародного морського судноплавства,
що уже включені до СТВ), будівлі, сільське господарство, сферу утилізації відходів
тощо.
Для ведення системи моніторингу та звітності на виконання Директиви
2003/87/ЄС прийнято Регламент ЄС № 601/2012 щодо моніторингу та звітності про
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викиди ПГ. На національному рівні підготовка вуглецевої звітності регулюється
національним законодавством та вказаним регламентом. В область законодавчого
регулювання входять критерії для визначення компаній які мають звітувати або
рекомендації, яким компаніям слід готувати вуглецеву звітність (в разі добровільних
систем звітності); зміст вуглецевої звітності; вимоги/рекомендації щодо виконання
розрахунків і формування звітності; вимоги/рекомендації по верифікації;
періодичність підготовки звітності; заходи адміністративного регулювання (у разі
обов'язкових систем звітності).
Директивами ЄС 2003/87/ЄC та 2004/101/ЄС («Зв'язуюча директива» – Linking
Directive) країнам-членам надано право самостійно визначати рівень стимулювання
розвитку когенерації, у тому числі через надання додаткових дозволів на викиди ПГ.
Перевага при цьому надається електростанціям з більш високим рівнем
енергоефективності в країні.
Починаючи з ІІІ фази (2013 – 2020 рр.) СТВ покриває викиди діоксиду
вуглецю, оксиду азоту та перфторвуглеводні. Третя фаза охоплює більш ніж 11 тис.
підприємств, більше половини європейських викидів СО2 та 45% усіх викидів ПГ.
На період 2013 – 2020 рр. загальний рівень обмеження викидів для усіх
учасників європейської СТВ сягає 1 950 млн т СО2-екв/рік та динамічно
зменшується на 1,74% щороку. Очікується, що цілі щодо скорочення викидів ПГ для
компаній-учасниць СТВ будуть ще жорсткішими на період 2021 –2030 рр. для
забезпечення виконання зобов'язання Європейського Союзу щодо скорочення до
2030 р. викидів ПГ на 40% відносно базового рівня 1990 р. та прийнятих ОНВВ
згідно положень Паризької угоди.
Критерії оцінки обсягів дозвільних одиниць на 2013 – 2020 рр. визначались
для кожної країни ЄС окремо, з урахуванням очікуваного зростання ВВП, питомих
викидів двооксиду вуглецю на одиницю ВВП, викидів ПГ за попередні роки та інші
визначальні показники економіки країни. Це дозволяє справедливо та найбільш
ефективно з точки зору витрат обмежити викиди на регіональному рівні. Очікується,
що протягом періоду 2021 – 2030 рр. розподіл загальних обсягів дозвільних одиниць
для кожної країни ЄС проводитиметься подібним чином, допоки не відбудеться
згладжування відмінностей між країнами-членами в економічному плані.
Разом з тим, упродовж трьох фаз динамічного розвитку європейської СТВ,
метод розподілу дозволів еволюціонував з безкоштовного розподілу дозвільних
одиниць між установками до продажу значної частки дозвільних одиниць на
аукціоні.
Рішенням Ради ЄС передбачено проведення реформи СТВ. Четвертий період
зобов'язань продовжуватиметься з 2021 р. по 2030 р. та регулюватиметься через
внесення відповідних змін до Директиви 2003/87/ЄС. За настійною вимогою ряду
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країн ЄС, реалізація запропонованих Єврокомісією заходів почнеться лише з 2021 р.
– з цього періоду максимально дозволений обсяг викидів у СТВ щорічно
знижуватиметься на 2,2 % (сьогодні – на 1,74 %). Також буде створено «резерв для
стабілізації ринку», в якому буде «заморожено» надлишки квот. Єврокомісія
запровадить відповідні правила «автоматичного» продажу частини квот з резерву в
разі дестабілізації ринку.
Для ряду країн ЄС, що недавно приєднались до Співтовариства, передбачено
перехідний період, протягом якого енергетичним компаніям видають певну
кількість дозвільних одиниць на викиди ПГ на безоплатній основі. Ця частка
зменшуватиметься до 2020 р., одночасно зростатиме частка квот, що розподіляються
для цих енергетичних компаній через проведення аукціонів.
Разом з тим, продовжуватиметься безкоштовний розподіл цих одиниць для
окремих країн-членів ЄС за умови затвердження плану такого розподілу
Європейською
Комісією.
Зокрема,
безкоштовний
розподіл
дозволів
використовується для підтримки секторів економіки зі значною часткою експорту.
Також передбачено реалізацію ряду компенсаційних механізмів, спрямованих на
послаблення навантаження на енергоємність економіки країн, а саме:
По-перше, за період з 2021 до 2030 рр. вирішено зберегти можливість
безкоштовного розподілу між підприємствами до 40 % національних квот на викиди
(решта розподіляється на аукціоні). Ця можливість надається країнам-членам ЄС з
рівнем ВВП на душу населення, нижчим ніж 60% від середнього по ЄС. Інші країничлени ЄС зобов’язані з 2021 р. розподіляти всі національні квоти через аукціони.
По-друге, існуючий фінансовий інструмент NER 300 у 2021 р. буде
трансформовано в NER 400 з продовженням його дії до 2030 р. NER 300 є однією з
найбільших у світі програм фінансування для інноваційних низьковуглецевих
енергетичних проектів. Програму створено як каталізатор для демонстрації
екологічно безпечного уловлювання та зберігання вуглецю та інноваційних
поновлюваних джерел енергії, технологій у промисловому масштабі в рамках
Європейського Союзу. Впровадження програми NER 300 пов’язано з контролем
обсягу викидів СО2 у країнах-членах ЄС Єврокомісією та Європейським
інвестиційним банком. Сьогодні NER 300 має квоти на 300 млн т викидів вуглецю –
за поточними цінами це становить близько 2,1 млрд євро. Продаючи ці квоти в СТВ,
NER 300 спрямовує отримані кошти на розвиток ПДЕ і УЗВ-технологій в країнах
ЄС. Фінансовим інструментом керують Європейська Комісія з відповідними
організаціями країн-членів ЄС. NER 400 за 2021 – 2030 рр. буде розпоряджатися
бюджетом близько 9 млрд євро за ціни на 1 т викидів в 23 євро.
По-третє, створюється новий фінансовий інструмент (резерв) для допомоги
країнам-членам ЄС з рівнем ВВП на душу населення, нижчим ніж 60% від
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середнього по ЄС в обсязі 2% від загальних квот на викиди вуглецю щороку. Це
становитиме близько 40 млн т викидів на рік, тобто 400 млрд євро за десятиліття. По
суті, створюється ще один NER 400, призначений спеціально для країн Східної
Європи. При цьому керувати цим резервом будуть самі «країни-члени ЄС з низьким
доходом». Кошти від продажу квот спрямовуватимуться на проекти з підвищення
енергоефективності та модернізації енергосистем.
По-четверте, щорічно 10% квот, призначених для аукціону, як виняток із
загальних правил розподілу будуть передаватися країнам-членам ЄС із рівнем ВВП
на душу населення, нижчим ніж 90% від середнього по ЄС. Сьогодні на аукціонах
розподіляється близько 40% квот СТВ, таким чином «субсидія» країнам з низьким
доходом у поточних цінах становитиме біля 400 млн євро на рік.
По-п’яте, для секторів, не включених у СТВ, національні плани скорочення
обсягу викидів будуть змінюватися «від 0% до 40% відносно рівня 2005 р.». Тобто
країнами Східної Європи заздалегідь обумовлено можливість взяти на себе
мінімальні зобов’язання зі скорочення викидів за обсягом, близьким до «0%». З
іншого боку, «національні цілі для країн-членів із ВВП на душу населення, вищим
від середніх по ЄС, буде скориговано з урахуванням ефективності витрат». Саме ці
країни візьмуть на себе основну частку зобов’язань щодо скорочення обсягів
викидів.
Країни Європейського Союзу подали спільний ОНВВ до спеціально
створеного реєстру NDC Registry (nationally determined contributions,
http://www4.unfccc.int/ndcregistry/Pages/Home.aspx), хоча кожна країна є стороною РКЗК ООН, з
обмеженням зростання глобальної температури. ОНВВ ЄС пропонується до 2030 р.
знизити викиди на 40% від рівня викидів 1990 р. та на 80 – 95% до 2050 р. Згідно
плану загальний обсяг викидів СО2 країн ЄС має знизитись на 6 т СО2 екв. до 2030 р.
Зокрема, Німеччина для реалізації Паризької угоди у листопаді 2016 р.
прийняла План щодо захисту клімату, яким ставиться за мету знизити викиди
парникових газів до 2050 р. на 80 – 95% порівняно 1990 р. Поновлювані джерела
енергії в країні було визначено основною складовою структури енергобалансу
країни у перспективі до 2050 р. та поставлена задача довести їх частку у кінцевому
споживанні енергії до 45% до 2040 р. та до 60% до 2050 р.
Швеція у червні 2016 р. прийняла Угоду щодо енергетичної політики країни.
У рамках цієї Угоди були намічені дві основні мети:
• до 2045 р. Швеція має стати «кліматично нейтральною», а саме баланс
викидів парникових газів повинен становити «нуль» чи навіть бути від’ємним;
• до 2040 р. 100% електроенергії має вироблятися на базі ПДЕ.
Сьогодні викиди СО2 на душу населення в країні вже досить низькі – 4,25 т на
рік, порівняно з 6,91 т у середньому по країнах ЄС та 16,5 т на рік у США.
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Огляд енергетичної політики ЄС дає змогу зробити висновок, що для країн ЄС
одним з найважливіших питань енергетичної політики залишається: диверсифікація
джерел енерегоресурсів, їх стабільне та надійне постачання; підвищення прозорості
енергетичного ринку через посилення конкуренції серед постачальників
енергоносіїв; подальший розвиток використання ПДЕ та підвищення рівня
декарбонізації енергетики.
Основні положення Паризької угоди встановлюють чіткий курс на
декарбонізацію економіки до кінця століття, а це означає «що ера викопного палива
закінчена і майбутнє за поновлюваною енергетикою».
З введенням в дію Паризької угоди країни-члени ЄС розпочали процес
підготовки низьковуглецевої стратегії розвитку, яка повинна мати довгостроковий
характер (2050 рік), бути інтегрованою в усі сектори економіки, стимулювати
розвиток низьковуглецевих технологій та містити заходи по утриманню
температури в межах 1,5 – 20С.
5. Китай. Державні плани дій та програми щодо зниження викидів
парникових газів в енергетичній сфері
У Китаї для вироблення електроенергії використовується в основному
вугільне паливо. На початок 2014 р. встановлена потужність ТЕС на вугіллі
становила 66% загальних потужностей, а виробництво електроенергії – 76%.
З ростом китайської економіки та споживання електроенергії збільшуються
обсяги викидів SО2 (діоксид сірки), NОx, (оксиди азоту) та твердих частинок, що
утворюються при спалюванні вугілля, мазуту та природного газу. У результаті
погіршується якість навколишнього середовища.
Динаміка обсягу викидів СО2, кт
1990 р.

2000 р.

2005 р.

2010 р.

2012 р.

2014 р.

2015 р.

Країна

Частка у
загальному
обсязі,

у 2015р.,

%

Китай

2 293 540

3 631 897

6 174 717

8 986 614

10 056 756

10 711 037

10 641 789

27,3

Усього
у світі

22670893

25825341

30018829

33865904

34968039

36273571

36240721

100

Джерело: Emission Database for Global Atmospheric Research (EDGAR)

Енергетичний сектор – один із основних у країні джерел викидів шкідливих
речовин в атмосферу; зокрема, у 2014 р. на частку викидів СО2 припадало – 38%,
NОx – 43% та тверді частки – 17% загальних викидів. Зниження викидів шкідливих
речовин енергетичним сектором може суттєво поліпшити стан навколишнього
середовища.
На державному рівні в Китаї цьому питанню приділяється велика увага.
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Починаючи з 2013 р., прийнято ряд програм щодо підвищення ефективності
вироблення та безпеки споживання електроенергії, вдосконалення стандартів і
введення жорсткого контролю емісії шкідливих речовин.
Прийняті на державному рівні в 2013, 2014 та 2015 рр. рішення призвели до
серії «енергетичних революцій», спрямованих на підвищення еффективності
вироблення та використання енергії, впровадження «чистої» енергетики, що
визначають основний напрям перспективного розвитку енергетики Китаю.
Державною радою Китаю в 2014 р. прийнято План дій по впровадженню
стратегії розвитку енергетики (Energy Development Strategy Action Plan) на 2014 –
2020 рр., спрямований на оптимізацію структури енергетики до 2020 р., яким
передбачено довести частку ПДЕ до 15%, частку вугілля знизити до 62% від
загального обсягу енергетичних ресурсів.
Національною комісією розвитку та реформ, Національним енергетичним
управлінням і Міністерством захисту навколишнього середовища у 2014 р.
прийнято Робочу програму щодо запобігання забрудненню навколишнього
середовища та контролю в енергетичному секторі (Work Program of Strengthening
Air Pollution Prevention and Control for Energy Sector). Програмою передбачено
застосування на вугільних енергоблоках технологій наднизьких викидів з
впровадженням норм шкідливих викидів, аналогічних прийнятим для газових
турбін. У тому ж році Національною комісією розвитку і реформ, Міністерством
захисту навколишнього середовища і Національним енергетичним управлінням
прийнято План роботи по реконструкції і модернізації вугільної енергетики з
метою енергозбереження і зниження шкідливих викидів (Work Plan for
Reconstruction and Upgrading of Coal-fired Power Energy Conservation and Emissions
Reduction), яким передбачено, що викиди нових енергоблоків не повинні
перевищувати граничних концентрацій викидів, прийнятих для газотурбінних
установок (твердих частинок – 10 мг/м3, діоксиду сірки – 35 мг/м3 та оксидів азоту –
50 мг/м3).
У листопаді 2014 р. у Пекіні підписано Китайско-американську угоду з питань
зміни клімату (China-US Joint Announcement on Climate Change) відповідно до якої з
2030 р. Китай має розпочати скорочення викидів СО2 з доведенням ПДЕ до 20%.
Зазначені рішення на державному рівні щодо зниження рівня забруднення в
енергетичному секторі були спрямовані на розширення та активізацію виконання
прийнятого у 2013 р. Державною радою Плану дій щодо запобігання та контролю
забруднення атмосфери (Action Plan of Air Pollution Prevention and Control), у
відповідності з яким на всіх котлах вугільних ТЕС (крім котлів з циркулюючим
киплячим шаром – ЦКШ), мають бути встановлені системи сіркоочистки та системи
очищення від оксидів азоту.
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У 2015 р. Міністерство захисту навколишнього середовища, Національна
комісія розвитку та реформ і Національне енергетичне управління спільно прийняли
Робочу програму щодо реконструкції та впровадження норм наднизьких викидів
шкідливих речовин на вугільних ТЕС з метою енергозбереження (Work Program for
Full Implementation of Coal-fired Power Plant Ultra-low Emission and Energy-saving
Reconstruction). Дорожньою картою програми передбачено впровадження до 2020 р.
норм наднизьких викидів на реконструйованих енергоблоках ТЕС. При цьому
східний, центральний та західний регіони повинні завершити реконструкцію
енергоблоків до 2017, 2018 та 2020 рр. відповідно. Очікується, що буде виведено з
експлуатації 20 ГВт застарілих потужностей ТЕС, реконструйовано – 580 ГВт.
Регулювання структури енергетики та посилення норм шкідливих викидів
впливає на рівень викидів забруднюючих речовин в енергетичному секторі. У
перспективі до 2020 р. через вдосконалення норм шкідливі викиди, наприклад,
викиди SО2 має бути зменшено на 63%, NOх – на 73% і викиди твердих частинок –
на 72%. Відповідними Програмами передбачено завершити до 2020 р.
реконструкцію 90% енергоблоків вугільних ТЕС для відповідності їх понаднизьким
нормативам забруднюючих викидів.
За прогнозною оцінкою Ради електроенергетики Китаю середньорічні темпи
зростання споживання електроенергії в країні становитимуть 5,5% до 2020 р. та 3%
– у 2021 – 2030 рр. За сценарієм нової енергетичної політики країни оцінюється
розвиток «чистої енергетики» за рахунок підвищення частки ПДЕ за період до
2030 р. понад 20% у загальному енергобалансі та 55% – у виробництві
електроенергії; передбачено зниження частки вугільної енергетики до 57%.
Впровадження жорстких норм щодо викидів забруднюючих речовин,
активний розвиток екологічно чистої енергетики та підвищення ефективності
виробництва електроенергії на основі викопного палива, сприятимуть скороченню
викидів в енергетиці та економіці країни.
6. Україна. Огляд основних напрямів державної політики у сфері зміну
клімату
Україна, як сторона Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (РКЗК ООН)
та Кіотського протоколу до неї, забезпечує виконання зобов’язань за цими
міжнародними угодами.
Законом України від 29.10.1996 р. №435/96-вр ратифіковано Рамкову
конвенцію ООН про зміну клімату (1992 р.). Конвенцією створено глобальний
механізм співробітництва, включаючи систему моніторингу та звітування про
національні викиди парникових газів (ПГ). Україна є стороною Додатку І Конвенції
і щорічно має подавати кадастр викидів ПГ.
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Мінприроди України щорічно подає до РКЗК ООН Національний кадастр
антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами ПГ в Україні
(Національний кадастр). Наразі Міжвідомчою комісією із забезпечення виконання
Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (створено постановою Кабінету
Міністрів України від 14.04.1999 р. №583 із змінами) на засіданні 22.05.2017 р.
затверджено проект Національного кадастру за 1990 – 2015 роки.
Законом України від 04.02.2004 р. №1430-15 ратифіковано Кіотський
протокол до Рамкової Конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату
(термін дії 2008 – 2012рр.), який підписано від імені України 15.03.1999 р. та набув
чинності 16.02.2005 р. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.08.2005 р.
№ 346-р. затверджено Національний план заходів з реалізації положень
Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.
Додатком В до Кіотського протоколу Конвенції ООН про зміну клімату було
визначені кількісні зобов’язання ряду розвинених країн та країн, що розвиваються,
щодо скорочення викидів у відсотках за обсягом скорочення викидів ПГ до рівня
1990 р., у тому числі для України в обсязі 100% (додаток 5). Україною за обсягом
скорочення викидів ПГ за період 1990 – 2012 рр., за даними EDGAR (додаток 4)
зроблено вагомий внесок у скорочення світових викидів парникових газів понад
60% від рівня 1990 р., що є одним з найбільших показників серед ряду країн світу.
Разом з тим, скорочення викидів в значній мірі обумовлено зниженням економічної
діяльності.
На виконання статей 4 та 12 Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та
статті
7
Кіотського
протоколу
Мінприроди
України,
Українським
гідрометеорологічним інститутом Державної служби України з надзвичайних
ситуацій та Національною академією наук України підготовлено VI Національне
повідомлення України з питань зміни клімату, яке було схвалено 30.12.2012 р. на
засіданні Міжвідомчої комісії із забезпечення виконання вимог Рамкової конвенції
ООН про зміну клімату.
Згідно до Дохійської поправки, яку прийнято 09.12.2012 р. до Кіотського
протоколу, Україні дозволено у другому періоді зобов’язань Кіотського протоколу
на 2013 – 2020 рр. не перевищувати 76% викидів ПГ від рівня 1990 р. до 2020 р. Від
імені Уряду України у 2009 р. було заявлено, що країна не перевищуватиме 50%
викидів ПГ у 2050 р. від рівня 1990 р.
Законом України від 01.07.2015 р. №562-VIII ратифіковано Протокол про
стратегічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у
транскордонному контексті від 21.05.2003 р. №995_b99, яким серед іншого
передбачено використання стратегічної екологічної оцінки при прийнятті планів,
програм, законодавства; доступ до відповідної інформації та участь громадськості у
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процесі прийняття рішень, зміцнення міжнародного співробітництва шляхом
проведення оцінки транскордонних екологічних наслідків діяльності тощо.
Україною 22.04.2016 р. підписано Паризьку угоду (COP21) та ратифіковано
Законом України від 13.07.2016 р. №0105 Про ратифікацію Паризької угоди щодо
боротьби зі зміною клімату.
Відповідно до положень Паризької угоди кожна сторона самостійно визначає
на національному рівні та подає в Секретаріат РКЗК ООН індивідуальний набір
цілей – Очікуваних національно визначених внесків (ОНВВ) у сфері протидії зміні
клімату, фіксуючи їх в якості своїх міжнародних зобов’язань.
Зобов’язаннями України визначено цільове завдання – у 2030 р. не
перевищувати 60% від рівня викидів парникових газів 1990 р. (розпорядження
Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 р. №980-р Про схвалення Очікуваного
національно визначеного внеску України до проекту нової глобальної кліматичної
угоди), тобто знизити викиди на 40%. Період впровадження Угоди з 01.01.2021 р. по
31.12.2030 р.
Очікуваний національно визначений внесок України буде переглянуто після
відновлення територіальної цілісності та суверенітету держави, ухвалення стратегії
соціально-економічного розвитку на період після 2020 р. з урахуванням обсягів
залучення інвестицій.
Державне управління у сфері охорони навколишнього природного
середовища, регулювання викидів і поглинання ПГ здійснюють: Президент України,
Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Центральний орган виконавчої
влади у сфері охорони навколишнього природного середовища, місцеві органи
виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.
Указом Президента України від 12.09.2005 р. № 1239/2005 Мінприроди
України визначено координатором заходів щодо виконання зобов'язань України
відповідно до РКЗК ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї.
Положенням про Міністерство екології та природних ресурсів України,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.01.2015 р. №32,
Мінприроди України визначено головним органом у системі центральних органів
виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері
охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки.
Державна політика щодо окремих секторів економіки, які є основними
джерелами викидів ПГ (наприклад, енергетичний сектор, промисловість тощо)
формується відповідними профільними відомствами.
Базовими законодавчими, нормативно-правовими актами і програмними
документами у сфері охорони навколишнього середовища є:
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Укази Президента України: від 12.01.2015 р. № 5/2015 Про стратегію сталого
розвитку «Україна – 2020»; від 26.05.2015 р. №287 Про рішення Ради національної
безпеки і оборони України щодо затвердження та уведення в дію Стратегії
національної безпеки України від 06.05.2015 р.
Закони України: від 25.06.1991 р. № 1264-ХII Про охорону навколишнього
природного середовища; від 16.10. 1992 р. № 2707-ХII Про охорону атмосферного
повітря; від 24. 02. 1994 р. № 4004-ХII Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення; від 01.07.1994 р. № 74/94-ВР Про
енергозбереження; від 20.02.2003 р. №555-IV Про альтернативні джерела енергії;
від 21.12.2010 р. №2818-VI Про Основні засади (стратегію) державної екологічної
політики України на період до 2020 року; від 23.05.2017 р. №2059-VIII Про оцінку
впливу на довкілля, а також розпорядчі Урядові документи: постанова Кабінету
Міністрів України від 01.03.2010 р. №243 (із змінами) Про затвердження
Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери
виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів
палива на 2010 – 2017 роки; розпорядження Кабінету Міністрів України від
07.12.2016 р. № 932-р. Концепція реалізації державної політики у сфері зміни
клімату на період до 2030 року.
У Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» відповідними програмами –
Реформа енергетики, Програми енергонезалежності та збереження навколишнього
природного середовища, енергоефективності передбачено підвищення енергетичної
безпеки і перехід до енергоефективного та енергоощадного використання та
споживання енергоресурсів із впровадженням інноваційних технологій. Основними
цілями державної політики у цій сфері є: зниження енергомісткості ВВП на 20% до
кінця 2020 р. шляхом переходу до використання енергоефективних технологій та
обладнання, реалізації проектів з використанням альтернативних джерел енергії
тощо.
Положеннями Стратегії Національної безпеки України серед основних
напрямів політики забезпечення екологічної безпеки визначено: збереження
природних екосистем, підтримка їх цілісності та функцій життєзабезпечення;
створення ефективної системи моніторингу довкілля; ресурсозбереження,
забезпечення збалансованого природокористування; зниження рівня забруднення
навколишнього природного середовища, забезпечення контролю джерел
забруднення атмосферного повітря тощо.
Україна входить у світовий перелік 20 країн з найвищими абсолютними
викидами ПГ та у перелік 10 країн з найбільш високим рівнем енергоємності та
вуглеємності ВВП.
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Енергоємність ВВП України
Назва
ВВП у ПКС у
постійних цінах 2011р.

Одиниці виміру 2010 р.
2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р.
млрд міжнародних* доларів
358,9
378,5
379,4
379,3
354,5
319,5
Загальне постачання первинної енергії
Загальне постачання тис. т н.е.
первинної енергії
132308
126438 122488 115940 105683 90090
т н.е./тис. міжнаЕнергоємність
родних доларів
0,368
0,334
0,322
0,305
0,298
0,281
* Міжнародний долар – умовна розрахункова грошова одиниця, застосовувана при
порівнянні макроекономічних показників різних країн світу.
Джерело: Держстат України

За даними Світового банку, з 1990 р. по 2014 р. реальний ВВП України
скоротився найбільше серед усіх країн світу – на понад 39% – при майже подвоєнні
світового рівня ВВП. При цьому, обсяги реального ВВП промислового сектору
економіки країни з 1990 р. скоротились майже у 3 рази.
Сьогодні енергоємність ВВП країни є у 2 рази вищою від середньосвітового
рівня та майже у 3 рази вищою, ніж у ЄС. Це пов’язано переважно з високим
ступенем зношування вітчизняної інфраструктури, зокрема енергетичної, низькою
ефективністю використання паливно-енергетичних ресурсів у технологічних
процесах (переважно енергоємних галузей), значними втратами під час
перетворення, передавання та розподілення енергії, а також із низьким коефіцієнтом
корисної дії обладнання у секторах кінцевого споживання.
Вуглецеємність ВВП України за даними МЕА за період 2000 – 2013 рр. майже
у 2,7 раза перевищувала рівень вуглецеємності країн ОЕСР та у 2,2 раза – країн
Вишеградської групи (Польща, Чехія, Угорщина, Словаччина).
Вуглецеємність ВВП (за ПКС) України та деяких країн світу

Джерело: Центр Разумкова за даними «Енергетичні індикатори: статистика».// Міжнародне
енергетичне агентство: http://energyatlas.iea.org/?subject=1378539487
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За даними Держстату України у 2016 р. викиди забруднюючих речовин у
атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення порівняно з 2015 р.
збільшилися на 6,8% та становили 3,1 млн т. Крім того, від стаціонарних джерел
забруднення в атмосферне повітря надійшло 150,6 млн т (на 8,8% більше порівняно
з 2015р.) діоксиду вуглецю – основного парникового газу, який впливає на зміну
клімату.
Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря
від стаціонарних джерел забруднення України, млн т
1990

2000

2010

2011

2012

2013

2014*

2015*

2016*

3,3

2,9

3,1

166,9

138,9

150,6

Обсяги викидів забруднюючих речовин
9,4

3,9

4,1

4,4

4,3

4,3

Обсяги викидів діоксиду вуглецю**
–

–

165,0

202,2

198,2

197,6

Примітки: *Без урахування тимчасово окупованої території АРК, м. Севастополя та зони
проведення АТО.
** до 2004 р. дані по обсягам викидів діоксиду вуглецю Держстатом не розроблялись.
Джерело: Держстат України

Інтенсивність викидів CO2 від спалювання викопного палива в Україні за
період 1990 – 2015 рр. зменшилась вдвоє, але вона майже у 2 рази перевищує світові
показники.
Інтенсивність викидів CO2
при постійному паритеті купівельної спроможності, кг СО2/$2005
Назва

1990 р.

2000 р.

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

Україна

1,339

1,369

0,854

0,850

0,832

0,786

0,731

0,671

Світ

0,506

0,422

0,375

0,374

0,366

0,362

0,351

0,339

Примітка: Інтенсивність CO2 – це співвідношення викидів CO2 від спалювання палива та валовим
внутрішнім товаром (ВВП) і вимірює кількість викидів СО2 для створення однієї одиниці ВВП. Викиди CO2
охоплюють лише викиди від спалювання викопного палива (вугілля, нафти та газу).
Джерело: Мировая энергетическая статистика. Ежегодник,2016.:http://yearbook.enerdata.ru

За період 1990 – 2016 рр. викиди діоксиду сірки на одну особу зменшились
понад 2 рази, а оксидів азоту – у 2,6 раза. За цей же період викиди діоксиду сірки на
одиницю площі зменшились у 2,4 рази, а оксидів азоту – у понад 3 рази.
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Викиди діоксиду сірки та оксидів азоту
на одну особу, одиницю площі та одиницю ВВП1 України
Рік

Середня
чисельність
наявного
населення,
млн осіб

Викиди на одну
особу, кг/особу
діоксиду оксидів
сірки
азоту2

Викиди на одиницю площі, т/км2
діоксиду оксидів
сірки
азоту2

ВВП за ПКС у
постійних
цінах 2011 р.,
млрд $США

Викиди на одиницю
ВВП, кг/тис.$США
діоксиду оксидів
сірки
азоту2

1990
51,9
53,6
14,7
4,6
1,3
544,4
5,1
1,4
2000
49,2
20,0
9,0
1,6
0,7
236,5
4,2
1,9
2010
45,9
26,9
13,2
2,0
1,0
359,8
3,4
1,7
2011
45,7
29,8
14,5
2,3
1,1
378,5
3,6
1,8
2012
45,6
31,4
13,9
2,4
1,1
379,3
3,8
1,7
2013
45,5
31,1
13,9
2,3
1,0
387,0
3,7
1,6
3
2014
43,0
27,0
12,6
2,0
0,9
353,5
3,3
1,5
3
2015
42,8
20,0
10,6
1,5
0,8
319,5
2,7
1,4
20163
42,7
25,2
5,6
1,9
0,4
…
…
…
Примітки:
1.
1990 – 2000 рр. відображаються дані від стаціонарних джерел та автомобільного транспорту;
2010 – 2015 рр. – від стаціонарних джерел, автомобільного, залізничного, авіаційного, водного
транспорту та виробничої техніки;
2016 р. – дані лише від стаціонарних джерел забруднення.
2.
У перерахунку на NO2
3.
Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м.Севастополя та частини зони
проведення АТО.
Джерело: Держстат України

Для регулювання викидів вуглекислого газу (як найбільш вагомого джерела
забруднення атмосфери) у розвинутих країнах використовується податок на двоокис
вуглецю (СО2) – вуглецевий податок, ставки якого суттєво різняться між країнами
(від $10 до $150 США за тонну СО2).
Податок на викиди СО2 в Україні функціонує вже тривалий час. Відповідно до
Податкового кодексу України (зі змінами від 01.03.2017 р.) положеннями статті 243,
пунктом 243.4 встановлено ставку податку на двоокис вуглецю стаціонарними
джерелами забруднення – 0,37 грн за 1 т. Водночас через низький рівень поточної
ставки вуглецевий податок в економічній діяльності не спрацьовує.
Україна є активним учасником міжнародного кліматичного процесу.
Національну екологічну політику країни спрямовано на забезпечення імплементації
положень екологічного законодавства країн ЄС за напрямами запобігання
глобальній зміні клімату та обмеження шкідливих викидів.
Приєднавшись до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства
(ЕС) 24.09.2010 р. Україна стала з 01.02.2011 р. повноправним членом ЕС. Законом
України від 15.12.2010 р. №2787-VI ратифіковано Протокол про приєднання
України до Договору про Енергетичне Співтовариство та Законом України від
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16.09.2014 р. № 1678-VII ратифіковано Угоду про асоціацію між Україною, з однієї
сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, що зобов’язує Україну
імплементувати у національне законодавство основні акти законодавства ЄС,
зокрема, в енергетичній та кліматичній сферах. Адаптація законодавства України до
законодавства ЄС у сфері охорони довкілля є пріоритетом екологічної політики
України.
Взяті зобов’язання з адаптації законодавства країни, в тому числі щодо
охорони довкілля та протидії зміні клімату відповідно до європейських норм
вимагають від України: підвищення енергоефективності та енергозбереження;
інтенсифікації використання поновлювальних джерел енергії; скорочення
викидів парникових газів; суттєвого скорочення викидів забруднюючих речовин
від спалювальних установок потужністю від 1 МВт та більше 50 МВт;
лібералізації та дерегуляції енергетичних ринків; створення і впровадження
системи торгівлі дозволами на викиди ПГ; удосконалення підходів до
екологічного оподаткування у частині викидів тощо.
За оцінкою МЕА провідна роль у зниженні обсягів антропогенних викидів ПГ
у національних планах дій та програмах надається підвищенню рівня ефективного
використання викопних енергоресурсів і переходу на низьковуглецеві джерела
енергії.
Енергоефективність. Ставши повноправним членом Енергетичного
Співтовариства (ЕС) Україна зобов’язалася імплементувати у національне
законодавство положення таких Директиви ЄС з енергоефективності: 2006/32/ЄС
про ефективність кінцевого використання енергії та енергетичні послуги;
2010/31/ЄС щодо енергетичної ефективності будівель; 2010/30/ЄС щодо
маркування енергетичної продукції; 2012/27/ЄС про енергоефективність, яка
змінює Директиви 2009/125/ЄC та 2010/30/ЄС і скасовує Директиви 2004/8/ЄC та
2006/32/ЄC. При цьому відповідно до рішення Ради Міністрів ЕС Директивою
2012/27/ЄС до 2020 року передбачено довести рівень енергоефективності до 20%
замість 9% за попередніми директивами із щорічним зниженням загального обсягу
енергоспоживання. Директивою також передбачено реконструкцію будівель,
енергоаудит, підвищення ефективності систем опалення та кондиціонування
повітря, розроблення механізмів фінансування у сфері енергетичної ефективності.
Відповідно до ухваленого рішення кожна Договірна сторона має імплементувати у
національне законодавство положення Директиви до 15 жовтня 2017 р. з
визначенням національних цілей щодо підвищення енергетичної ефективності з
актуалізацією завдань стратегії країни кожні три роки – у 2017 і 2020 роках.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 р. №1228-р
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схвалено Національний план дій з енергоефективності на період до 2020 року
(НПД ЕЕ) – стратегічний документ, який запроваджує європейську практику
середньострокового планування державної політики в сфері енергоефективності та
затверджено План заходів з реалізації Національного плану дій з
енергоефективності на період до 2020 року, що є одним з основних зобов’язань у
рамках імплементації Директиви 2006/32/ЄС та Директива 2012/27/ЄС. Відповідно
до Плану передбачено до 2020 р. забезпечити енергоощадність у розмірі 9% від
середнього показника кінцевого внутрішнього енергоспоживання шляхом реалізації
заходів у чотирьох основних секторах: побутовому секторі (житлові будівлі) – 50%;
транспорті – 9%; сфері послуг (у тому числі бюджетні установи) – 16%;
промисловості – 25%.
Серед основних заходів енергоощадності є сприяння залученню інвестицій у
термомодернізацію житлових будівель та у будівництво споруд з близьким до
нульового споживанням енергії; адаптація стандартів палива і технологій його
використання до європейських; запровадження сертифікації енергетичної
ефективності будівель, системи енергоаудиту та енергоменеджменту, а також
забезпечення 100% комерційного обліку споживання газу, електроенергії, теплової
енергії та води тощо.
У 2015 – 2017 рр. прийнято нормативно-правову базу для запровадження
енергосервісних компаній (ЕСКО) у бюджетній сфері відповідно до Законів
України: від 09.04.2015 р. №328-19 Про внесення змін до Бюджетного кодексу
України щодо запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування
прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення
масштабної енергомодернізації та від 23.03.2017 р. №1980-VIII Про внесення змін
до Закону України Про запровадження нових інвестиційних можливостей,
гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для
проведення масштабної енергомодернізаці (щодо механізму закупівлі енергосервісу).
Для підвищення енергоефективності у житловому секторі запозичено
кращий досвід європейських країн. Так, вперше за роки незалежності України
запроваджено прозору та ефективну державну програму стимулювання підвищення
енергоефективності у житлових будинках – співфінансування «теплих» кредитів:
надання українцям безповоротної фінансової допомоги на енергомодернізацію
одночасно з державного та місцевих бюджетів.
Учасниками Урядової програми «теплі кредити» у 2015 – 2016 рр. стало понад
215 тис. сімей (з них 43% – отримувачі субсидій). За цей період залучено на
утеплення понад 2,7 млрд грн та понад 1,16 млрд грн відшкодовано Урядом.
Кількість Місцевих програм співфінансування «теплих» кредитів за 2016 р.
збільшено у 2,7 рази (216 порівняно з 81 у 2015 р.).
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З метою імплементації положень Директиви 2012/27/ЄС розроблено проект
Закону України Про енергетичну ефективність.
На виконання Плану заходів з реалізації Національного плану дій з
енергоефективності на період до 2020 року Верховною Радою України прийнято
Закони:
22.06.2017 р. – Про комерційний облік комунальних послуг, яким
передбачено запровадження обов’язкового комерційного і розподільчого обліку
теплової енергії, гарячої та питної води. Очікується запровадження 100%
приладного обліку. Оснащеність приладами обліку теплоенергії у 2015 р. становила
34%, у 2016 р. – 64%;
22.06.2017 р. – Про енергетичну ефективність будівель, який відповідає
вимогам положень Директиви ЄС 2010/31/ЄС Про енергетичну ефективність
будівель. У Законі передбачено обов'язкову сертифікацію з 01.01.2018 р.
енергетичної ефективності будівель; створення єдиної бази енергоаудиторів і
сертифікатів енергоефективності, доступної кожному; визначення засад діяльності
енергоаудиторів тощо;
08.06.2017 р. – Про фонд енергоефективності, який відповідає вимогам
положень Директиви 2012/27/ЄС. Фонд енергоефективності утворюється з метою
підтримки ініціатив щодо енергоефективності, впровадження інструментів
стимулювання і підтримки здійснення заходів з підвищення рівня енергетичної
ефективності будівель та енергозбереження, зокрема, в житловому секторі, з
урахуванням національного плану щодо енергетичної ефективності, зменшення
викидів двоокису вуглецю з метою виконання Паризької угоди, впровадження acquis
communautaire ЄС та Договору про заснування ЕС, забезпечення дотримання
Україною міжнародних зобов’язань у сфері енергоефективності.
Поновлювані джерела енергії. Вагомою частиною державної енергетичної
політики країни щодо зниження її енергетичної залежності та екологічної чистоти
стало комплексне впровадження джерел альтернативної енергетики шляхом
імплементації у національне законодавство положень Директиви 2009/28/ЄС про
заохочення до використання енергії, виробленої з відновлюваних джерел.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 р. №902-р
затверджено Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020
року (НПД ВЕ) та План заходів з реалізації Національного плану дій з відновлюваної
енергетики на період до 2020 року. Головною метою НПД ВЕ є доведення до 2020 р.
частки енергії, отриманої з поновлюваних джерел енергії в кінцевому
енергоспоживанні країни до 11%.
На виконання Національного плану дій з відновлюваної енергетики на період
до 2020 року Держенергоефективності разом з Інститутом відновлюваної енергетики
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НАН України та профільними асоціаціями розроблено проект Дорожньої карти
розвитку відновлюваної енергетики України на період до 2020 року щодо сприяння
залученню інвестицій у розвиток сфери відновлюваної енергетики України.
У країні розроблено та запроваджено відповідне законодавство з
альтернативної енергетики, зокрема, Закони України:
– від 04.06.2015 № 514-VIII Про внесення змін до деяких законів України щодо
забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних
джерел енергії, яким скасовано вимоги до «місцевої» складової; запроваджено
«зелений» тариф для геотермальних електроустановок, для СЕС і ВЕС приватних
домогосподарств потужністю до 30 кВт та введено надбавку до «зеленого» тарифу
за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва.
Формування «зеленого» тарифу проводиться відповідно до курсу євро;
– від 01.11.2016 р. № 1711-VIII Про внесення змін до Закону України «Про
альтернативні джерела енергії» щодо віднесення теплових насосів до обладнання,
яке використовує відновлювані джерела енергії» – приведено у відповідність до
Директиви
2009/28/ЄС
визначення
«альтернативні
джерела
енергії»,
«гідротермальна», «геотермальна» та «аеротермальна» енергія;
– від 01.11.2016 № 1713-VIII Про внесення змін до статті 8 Закону України
«Про альтернативні види палива» – врегульовано господарську діяльність у сфері
виробництва альтернативних видів палива;
– від 21.03.2017 р. № 1959-VIII Про внесення змін до Закону України «Про
теплопостачання» щодо стимулювання виробництва теплової енергії з
альтернативних джерел енергії, який надає повноваження органам місцевого
самоврядування із встановлення тарифів та місцевим адміністраціям щодо
ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії з
альтернативних джерел енергії. Тарифи на теплову енергію, що виробляється з
альтернативних джерел, встановлюються на рівні 0,9 від діючого тарифу на тепло з
природного газу або середньозваженого в регіоні для бюджетних установ та
населення.
Постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 р. №69-2017-п Про
внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 р. № 243 і від
17.10.2011 р. №1056 продовжена дія Державної цільової економічної програми
енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних
джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2017 роки.
Законопроектом від 13.02.2017 р. №6081 Про внесення зміни до Закону
України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо покращення
інвестиційних можливостей у сфері виробництва електричної енергії з
альтернативних джерел, поданим Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради
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України, передбачено законодавче закріплення на три роки строку дії технічних
умов для об’єктів електроенергетики, що виробляють електроенергію з
використанням альтернативних джерел тощо.
За даними Державного Агенства з енергоефективності станом на 01.04.2017 р.
в Україні працювало 316 об’єктів поновлюваної енергетики (без урахування
окупованої території АР Крим), яким встановлено «зелений» тариф, загальною
потужністю 1183,8 МВт. Виробництво електроенергії цими об’єктами поновлюваної
енергетики за І кв. 2017 р. становило 486 млн кВт∙год. З них ВЕС – 54%; СЕС – 22%;
малі ГЕС – 15%; об’єкти, що працюють на біомасі – 23% та на біогазі – 21%. У І кв.
2017 р. було введено 28 об’єктів поновлюваної енергетики загальною потужністю
66,1 МВт, з них: 23 – СЕС загальною потужністю 60,0 МВт; 4 – малі ГЕС загальною
потужністю 2,5 МВт; одна – електростанція на біомасі потужністю 3,6 МВт.
За 2016 р. всіма видами поновлюваних джерел енергії вироблено
1775 млн кВт∙год електроенергії, що дозволило скоротити викиди СО2 в атмосферу
приблизно на 1,3 млн т.
Державним Агенством з енергоефективності, Всеукраїнською агенцією
інвестицій та сталого розвитку за підтримки проекту «Створення енергетичних
агентств» розроблено та запроваджено Інтерактивну інвестиційну карту з
енергоефективності та відновлюваної енергетики (www.uamap.org.ua). Карта
містить інформацію про проекти з енергоефективності та поновлюваної енергетики
в Україні і має на меті забезпечити комунікацію між ініціаторами таких проектів та
інвесторами, з метою сприяння залучення інвестицій у ці сфери.
Зобов'язання України щодо енергоефективності та частки поновлюваних
джерел енергії, які вважаються інструментами для скорочення викидів парникових
газів, мають періодично переглядатися.
Напрями національної політики у сфері зміни клімату. Відповідно до
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 15.04.2015 р. № 371-р затверджено План імплементацїї Директиви
2003/87/ЄС про впровадження системи торгівлі квотами на викиди парникових
газів у рамках Співтовариства та внесення змін і доповнень до Директиви Ради
96/61/ЄС із змінами і доповненнями, внесеними Директивою 2004/101/ЄС.
На виконання положень Директиви 2003/87/ЄС Мінприроди України
розроблено та розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 р. № 932р. схвалено Концепцію реалізації державної політики у сфері зміни клімату на
період до 2030 року та розроблено План заходів з реалізації Концепції (далі
Концепція – 2030). Це перший національний стратегічний документ у сфері
боротьби зі зміною клімату, який враховує основні положення Паризької угоди та
сприятиме реалізації головних завдань міжнародної кліматичної політики в Україні.
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Метою Концепції є вдосконалення державної політики у сфері зміни клімату для
досягнення сталого розвитку держави, створення правових та інституційних
передумов для забезпечення поступового переходу до низьковуглецевого розвитку
за умови економічної, енергетичної та екологічної безпеки і підвищення добробуту
громадян.
Положеннями Концепції – 2030 передбачено: створення і впровадження
внутрішньої системи торгівлі квотами на викиди парникових газів відповідно до
положень Директиви 2003/87/ЄС; визначення спеціально уповноваженого органу з
питань торгівлі квотами на викиди парникових газів; створення і забезпечення
функціонування системи моніторингу, звітності і верифікації викидів парникових
газів; удосконалення підходів до екологічного оподаткування у частині викидів
парникових газів, включно зі створенням механізму цільового використання
надходжень. Цілі впровадження системи торгівлі викидами (СТВ) для України,
окрім виконання міжнародних зобов’язань, включають стимули до модернізації й
підвищення енергоефективності виробничих активів, передумови для виходу на
регіональний (СТВ ЄС) і можливо світовий (в рамках Паризької угоди) ринки
торгівлі квотами на викиди ПГ, залучення інвестицій до ключових секторів
економіки тощо.
Концепцією – 2030 визначено три напрями її реалізації: зміцнення
інституційної спроможності щодо формування і забезпечення реалізації державної
політики у сфері зміни клімату; запобігання зміні клімату через скорочення
антропогенних викидів і збільшення абсорбції парникових газів та забезпечення
поступового переходу до низьковуглецевого розвитку держави; адаптація до зміни
клімату, підвищення опірності та зниження ризиків, пов’язаних зі зміною клімату, а
також передбачено розроблення Стратегії низьковуглецевого розвитку і
Стратегії адаптації до зміни клімату відповідно до Паризької угоди.
Відповідно до Концепції – 2030 Мінприроди України оновлено План
імплементації Директиви 2003/87/ЄC і представлено Дорожню карту
послідовності впровадження імплементації положень Директиви 2003/87/ЄC, яку
узгоджено з ЄС.
Мінприроди України за технічної підтримки проекту USAID «Муніципальна
енергетична реформа в Україні» з квітня 2016 р. розпочато розробку Стратегії
низьковуглецевого розвитку, яка має стати основою для вирішення усього комплексу
сучасних економічних, енергетичних, екологічних (кліматичних) та технологічних
проблем країни і визначити шляхи для переходу на якісно новий рівень розвитку
національної економіки.
Положення Директиви 2003/87/ЄС передбачають створення системи
моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів (МЗВ) і національної
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системи торгівлі викидами (СТВ). Впровадження національної системи МЗВ
дозволить істотно підвищити достовірність звітності щодо викидів ПГ на
національному рівні; введення СТВ стане одним з можливих інструментів для
зменшення викидів від великих установок.
Мінприроди України розробляється:
Система моніторингу, звітності та верифікації, яка повинна
відповідати вимогам положень Директиви 2003/87/ЄС, Регламентам 601/2012/ЄС з
моніторингу та звітності щодо викидів ПГ та 600/2012/ЄС про перевірку звітів про
викиди ПГ і акредитацію верифікаторів;
Проект Концепції впровадження в Україні системи торгівлі
дозвільними одиницями на викиди парникових газів відповідно до Директиви
2003/87/ЄС. Концепція передбачатиме максимально прийнятне для умов України
впровадження європейської моделі організації системи торгівлі з урахуванням 10річного досвіду функціонування європейської СТВ та її нормативної і методичної
бази. Планується створення Єдиного державного реєстру установок,
функціонування яких спричиняє значний вплив на довкілля, здоров’я та безпеку
населення, та які повинні бути включені до системи торгівлі дозвільними
одиницями на викиди ПГ. Передбачено розроблення Національного плану розподілу
дозвільних одиниць. На перших етапах в українській СТВ планується дотримуватись
рівня 90% безоплатного розподілу дозвільних одиниць, а 10% підлягатимуть
продажу через аукціон. Робота з інституційної та законодавчої підготовки України
до запровадження системи торгівлі викидами ведеться за активної підтримки
Світового Банку.
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 р.
№371-р Про схвалення розроблених Міністерством екології та природних ресурсів
планів імплементації деяких актів законодавства ЄС, в тому числі Директиви
2011/92/ЄС про оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на
навколишнє середовище (кодифікація) та Директиви 2003/4/ЄС про доступ
громадськості до екологічної інформації Законом України від 23.05.2017 р. № 2059VIII Про оцінку впливу на довкілля встановлено правові та організаційні засади
оцінки впливу на довкілля, спрямовані на запобігання шкоді довкіллю, забезпечення
екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення
природних ресурсів.
Верховною Радою України 23.05.2017 р. у першому читанні прийнято
законопроект України від 21.02.2017 р. №6106 Про стратегічну екологічну оцінку
що відповідає положенням Директиви № 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих
планів та програм на навколишнє середовище.
З метою перегляду основних стратегічних завдань державної екологічної
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політики розроблено проект Закону України Про внесення змін до Закону України
«Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на
період до 2020 року» від 21.12.2010 р. № 2818-VI. Законопроект пройшов широке
громадське обговорення як на регіональному, так і на національному рівні та
доопрацьовується за їх результатами.
За участі експертів проекту технічної допомоги ЄС «Додаткова підтримка
Міністерству екології та природних ресурсів України в реалізації секторальної
бюджетної підтримки» розроблено Проект Національного плану дій з охорони
навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки, який пройшов широке
громадське обговорення як на регіональному, так і на національному рівні та
доопрацьовується за їх результатами.
Національний план скорочення викидів від великих спалювальних
установок (НПСВ). Відповідно до Договору про заснування Енергетичного
Співтовариства в рамках імплементації основних актів законодавства ЄС до
національного законодавства Україна має після 31.12.2017 р. дотримуватися вимог
Директиви 2001/80/ЕС про обмеження викидів деяких забруднюючих повітря
речовин від великих установок спалювання як для нових, так і для існуючих
котлоагрегатів.
В Україні більшість об'єктів теплової енергетики мають недосконале
оснащення очисними спорудами що призводить до високих обсягів викидів
забруднюючих речовин. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
підприємствами Міненерговугілля України у 2016 р. становили майже половину
загальних обсягів викидів по Україні.
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
підприємствами Міненерговугілля України
Назва
Всього забруднюючі,
речовини, млн т
Діоксид вуглецю, млн т

Назва

2012
1,9
1,5
91,8
81,6

Всього, в тому числі
спалювальними установками
Усього, в тому числі
спалювальними установками

2013
1,9
1,7
90,6
88,8

2014
1,3
1,2
68,8
63,0

2015
1,2
1,1
63,5
59,5

2016
1,5
1,3
69,5
64,9

Джерело: Міненерговугілля України

Сьогодні нагальною проблемою є реконструкція, модернізація та оновлення
морально застарілого та фізично спрацьованого енергетичного обладнання.
Відповідно до розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.09.2004 р.
№648 Про заходи щодо реконструкції та модернізації теплоелектростанцій і
теплоелектроцентралей у період до 2020 року наказом Міненерговугілля України
від 22.03.2017 р. №221 затверджено Графік реконструкції енергоблоків
теплоелектростанцій енергогенеруючих компаній (у 2017 – 2019 рр.) та наказом
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Міненерговугілля України від 31.05.2017 р. №364 внесено зміни до цього Графіку.
Зокрема, передбачено завершення реалізації пілотного проекту з будівництва
сіркоочисних установок на енергоблоках №2 Трипільської ТЕС, №1 Зміївської ТЕС
ПАТ «Центренерго» відповідно до вимог Директиви 2001/80/ЄC.
Державне регулювання викидів забруднюючих речовин промисловими
підприємствами здійснюється на основі дозволів на викиди, в яких прописані
граничні викиди у валовому (т/рік) та концентраційному (мг/нм3) вимірах. Для ТЕС
граничні концентрації забруднюючих речовин встановлені наказом Мінприроди
України від 22.10.2008 р. № 541 Про затвердження технологічних нормативів
допустимих викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна
теплова потужність яких перевищує 50 МВт. Цим наказом для теплосилових
(котельних) установок, що будуть модернізовані або споруджені заново,
встановлено технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин
відповідно до Директиви 2001/80/ЄС про викиди деяких забруднюючих речовин від
великих установок спалювання.
На заміну Директиви 2001/80/ЄС Єврокомісією було прийнято Директиву
2010/75/ЄС про промислові викиди, якою встановлено більш жорсткі граничні
значення викидів для діоксиду сірки, оксидів азоту та пилу і положення якої
підлягають імплементації у законодавство України. Відповідно до Плану
імплементації Директиви 2010/75/ЄC (розпорядження Кабінету Міністрів України
№ 371-р від 15.04.2015 р.) нові установки в Україні з 01.01.2018 р. мають
відповідати її положенням.
Зважаючи на значну зношеність основного обладнання більшості існуючих
великих спалювальних установок (ВСУ) та на особливу ситуацію в енергетичному
секторі України, Радою Міністрів ЕС 16.10.2015 р. прийнято рішення
D/2015/07/MC-EnC щодо подовження в Україні раніше встановленого терміну з
01.01.2018 р. по 31.12.2028 р. із забезпечення скорочення граничних значень викидів
діоксиду сірки та пилу, а також з 01.01.2018 р. по 31.12.2033 р. – оксидів азоту
згідно положень Директиви 2010/75/ЄС в рамках виконання Національного плану
скорочення викидів від великих спалювальних установок (НПСВ).
Проект НПСВ, головним розробником якого є Інститут вугільних
енерготехнологій НАН України, підготовлено за підтримки Проекту
короткострокової технічної допомого ЄС, проходив узгодження у рамках засідання
Робочої групи щодо координації виконання за напрямом зменшення забруднення та
імплементації Директив 2001/80/ЄС та 2010/75/ЄC (створено наказом
Міненерговугілля України від 28.11.2014 р. №857) та за участі громадськості,
доопрацьовувався за підсумками консультацій із Секретаріатом ЕС у взаємодії з
Європейською Комісією та з урахуванням рішень Ради Міністрів ЕС щодо його
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змісту. Термін дії НПСВ – з 01.01.2018 р. по 31.01.2033 р.
Загальні граничні валові викиди для
усіх великих спалювальних установок, включених до НПСВ, т за рік
Дата
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024
31.12.2025
31.12.2026
31.12.2027
31.12.2028
31.12.2029
31.12.2030
31.12.2031
31.12.2032
31.12.2033

SO2
1017034,5
920431,5
823968,6
727225,5
630622,5
534019,5
437416,5
340813,5
244210,4
147607,4
51004,4
51004,4
51004,4
51004,4
51004,4
51004,4

NOх
191300,3
182133,1
172965,8
163798,5
154631,3
145464,0
136296,7
127129,5
117962,2
108794,9
99627,7
90460,4
81293,1
72125,9
62958,6
53791,3

Пил
205878,2
185807,6
165737,0
145666,3
125595,7
105525,1
85454,5
65383,9
45313,2
25242,6
5172,0
5172,0
5172,0
5172,0
5172,0
5172,0

У НПСВ включено понад 9о існуючих ВСУ потужністю не менше 50 МВт на
яких планується забезпечити скорочення викідів забруднюючих речовин шляхом
впровадження відповідних заходів.
Передбаченими технічними заходами є: модернізація діючих спалювальних
установок з метою підвищення ефективності використання енергії палива; спільне
спалювання біомаси з твердим паливом (вугілля); заміна існуючих золовловлювачів
на нові апарати пилоочищення димових газів; будівництво установок
сіркоочищення димових газів тощо.
Під час дії НПСВ Україна має надавати щорічний звіт про виконання НПСВ на
розгляд Секретаріату ЕC відповідно до прийнятих правил.
Після закінчення терміну впровадження НПСВ спалювальні установки мають
дотримуватися граничних значень викидів, встановлених Директивою 2010/75/ЄC.
Наразі НПСВ проходить погодження в установленому порядку та буде подано
на розгляд Кабінету Міністрів України.
Слід відзначити, що з 18 грудня 2015 р. набрала чинності прийнята Радою ЄС
Директива 2015/2193/ЄС про обмеження викидів деяких забруднюючих речовин в
атмосферне повітря від установок спалювання середньої потужності, як
доповнення до Директиви 2010/75/ЄС і держави-члени ЄС повинні узгодити своє
законодавство з нею до 19 грудня 2017 р. Директива регулює викиди забруднюючих
речовин від спалювання палива в установках з номінальною потужністю рівною або
більшою, ніж 1 МВт і меншою, ніж 50 МВт («установки спалювання середньої
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потужності»), незалежно від типу спалюваного палива. Оскільки Директива
2015/2193/ЄС є доповненням до Директиви 2010/75/ЄС, установки середньої
потужності країни мають відповідати її нормативам.
Відповідно до Договору про заснування ЕС та Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС і на імплементацію положень Третього енергетичного пакету ЄС
(Директиви 2009/72/ЄС про спільні правила внутрішнього ринку електричної енергії;
Регламенту (ЄС) 714/2009 стосовно умов доступу до мережі транскордонної
передачі електроенергії; Директиви 2005/89/ЄС стосовно заходів для забезпечення
безпеки інвестування до системи електропостачання та інфраструктури)
прийнято Закон України від 13.04.2017 р. №2019-VIII Про ринок електричної
енергії, який визначає правові, економічні та організаційні засади функціонування
ринку електроенергії, регулює відносини, пов’язані з виробництвом, передачею,
розподілом, купівлею-продажем, постачанням електроенергії для забезпечення
надійного та безпечного постачання електроенергії споживачам з урахуванням
інтересів споживачів, розвитку ринкових відносин та мінімізації негативного
впливу на навколишнє природне середовище.
Законом передбачено дотримання вимог законодавства про охорону
навколишнього природного середовища; здійснення технічних та організаційних
заходів щодо зменшення шкідливого впливу об’єктів електроенергетики на
навколишнє природне середовище тощо.
Відповідно до рекомендацій Секретаріату ЕС Законом впроваджується новий
механізм підтримки виробників електроенергії за «зеленим» тарифом –
передбачається, що весь обсяг електроенергії, виробленої з поновлювальних джерел
енергії, закуповує гарантований покупець, а його витрати, пов’язані із такою
закупівлею, компенсуються оператором системи передачі. Крім цього, Законом
запроваджується відповідальність виробників за «зеленими» тарифами за небаланси
(відхилення фактичних обсягів відпуску електроенергії від добових графіків
відпуску електроенергії на наступну добу) та встановлюється особливий порядок їх
відшкодування.
Проектом Нової Енергетичної стратегії України до 2035 року «Безпека,
енергоефективність, конкурентоспроможність» (НЕС-2035), що після його
затвердження Урядом країни, стане базовим документом державної енергетичної
політики, визначено мету і цілі розбудови енергетичного сектору відповідно до
потреб економічного і соціального розвитку на період до 2035 р.
Основні положення НЕС-2035 базуються на кращих практиках європейських
країн і закладають основи енергоефективного суспільства та враховують положення
Паризької угоди і забов’язання України щодо зниження викидів парникових газів до
2030 року.
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Головною метою розвитку енергетики на період до 2035 р. є забезпечення
енергетичної та екологічної безпеки і перехід до енергоефективного та
енергоощадного використання і споживання енергоресурсів із впровадженням
інноваційних технологій.
Відповідно до прогнозованої структури загального первинного постачання
енергії обсяги використання викопних ресурсів зменшаться у 2035 р. порівняно з
2015 р., а поновлювані ресурси збільшаться за цей період на 21%.
У сфері охорони довкілля згідно з проектом НЕС-2035 має бути забезпечено
дотримання високих екологічних норм виробництва, транспортування,
трансформації та споживання енергії; фінансування інвестиційних проектів у рамках
Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок
відповідно до законодавства України та зобов’язань перед ЕС та запровадження
заходів обмеження впливу енергетики на довкілля.
Важливу роль у виконанні декарбонізації енергетики будуть відігравати
ядерна енергетика, гідроенергетика, розширення використання всіх видів
поновлюваної енергетики, які мають найбільш низькі викиди парникових газів.
Проектом НЕС-2035 у цій сфері визначено наступні цілі:
– зниження енергоємності ВВП, загального первинного постачання енергії
(ЗППЕ) з 0,24 у 2015 р. до 0,13 т н.е./1000 $ВВП (ПКС) у 2035 р.;
– збільшення частки ПДЕ у ЗППЕ (включно з потужностями ГЕС та
термальної енергії) з 4% у 2015 р. до 25% у 2035 р.;
– збільшення частки ПДЕ у генерації електроенергії (включно з
потужностями ГЕС та термальної енергії) з 5% у 2015 р. до 25% у 2035 р.;
– збільшення частки ПДЕ у місцевих паливно-енергетичних балансах, (у % до
загального споживання) з 10% у 2020 р. до 20% у 2035 р.;
– обмеження викидів СО2 до рівня 1990 р. з <60% у 2020 р. до <50% у 2035 р.;
– збільшення частки потужностей у тепловій генерації, яка відповідає
екологічним вимогам ЄС (викиди SO2, NOx, золи), з <1% у 2015 р. до 100% у 2035 р.
тощо.
Подальшими пріоритетами енергетичної політики України залишатиметься
розробка та імплементація стратегії низьковуглецевого розвитку економіки країни та
впровадження інноваційних технологій; забезпечення енергетичної безпеки та
енергетичної достатності; підвищення енергоефективності та енергозбереження;
суттєве розширення використання поновлюваних джерел енергії; зменшення
техногенного навантаження на навколишнє середовище та активна участь у
глобальній боротьбі зі зміною клімату.
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Додаток 1

Вуглецемісткість ВВП (СО2/ВВП),
(кг СО2/$)

Джерело: «Глобальні енергетичні тренди крізь призму національних інтересів України»,
аналітична доповідь, Центр Разумкова, Київ, 2016

88

Додаток 2

Світові обсяги викидів по галузям економіки

Все расчеты сделаны в эквиваленте СО2 в соответствии с потенциалом глобального
потепления за 100 лет при учете глобальной оценки, равной 41755 Мт СО2 екв
Джерело: «Климат в опасности» доклад Межправительственной группой экспертов по
изменению климата (МГЭИК), 2012 г.
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Додаток 3

Викиди CO2 від спалювання викопного палива
за секторами та видами палива у ряді країн світу за 2015 р.
Світ
Всього за
секторами
(Мт CO2)
Виробництво теплота електроенергії *
На власні потреби
енергетичного
сектора
Важка
промисловість **
Наземний
транспорт
Інші види
транспорту ***
Житловий сектор
Інші будівлі ****
Китай
Всього за
секторами
(Мт CO2)
Виробництво теплота електроенергії *
На власні потреби
енергетичного
сектора
Важка
промисловість **
Наземний
транспорт
Інші види
транспорту ***
Житловий сектор
Інші будівлі ****
США
Всього за
секторами
(Мт CO2)
Виробництво теплота електроенергії *
На власні потреби
енергетичного
сектора
Важка
промисловість **
Наземний
транспорт
Інші види
транспорту ***
Житловий сектор

Всього

Вугілля

Нафта

Газ

Інші
види

Всього

Вугілля

Нафта

Газ

Інші
види

32,190

14,796

10,825

6,381

175

100%

46%

34%

19%

1%

13,656

9,887

887

2,753

128

42%

31%

3%

9%

0%

1,674

423

548

702

1

5%

1%

2%

2%

0%

6,115

3,867

983

1,223

42

19%

12%

3%

4%

0%

5,547

5,464

83

17%

17%

0%

1,838

1,683

143

6%

5%

0%

1,869

294

576

998

0

6%

1%

2%

3%

0%

1,492

326

683

478

5

5%

1%

2%

1%

0%

Всього

Вугілля

Нафта

Газ

Інші
види

Всього

Вугілля

Нафта

Газ

Інші
види

8,909

7,433

1,145

299

32

100%

83%

13%

3%

1%

4,353

4,251

15

56

32

49%

48%

0%

1%

0%

389

279

61

48

4%

3%

1%

1%

2,743

2,484

175

85

31%

28%

2%

1%

581

29

7%

7%

0%

610
143

12

131

0

2%

0%

1%

0%

330

191

75

63

4%

2%

1%

1%

340

215

107

17

4%

2%

1%

0%

Всього

Вугілля

Нафта

Газ

Інші
види

Всього

Вугілля

Нафта

Газ

Інші
види

5,120

1,702

1,990

1,399

26

100%

33%

39%

27%

1%

2,128

1,596

29

486

18

42%

31%

1%

9%

0%

282

10

109

164

6%

0%

2%

3%

422

96

66

252

8%

2%

1%

5%

1,445

1,443

2

28%

28%

0%

256

209

47

5%

4%

1%

323

54

269

6%

1%

5%

8

90

0%

ЄС (ЄС-28)
Всього за
секторами
(Мт CO2)
Виробництво теплота електроенергії *
На власні потреби
енергетичного
сектора
Важка
промисловість **
Наземний
транспорт
Інші види
транспорту ***

Всього

Вугілля

Нафта

Газ

Інші
види

Всього

Вугілля

Нафта

Газ

Інші
види

3,340

1,128

1,290

867

54

100%

34%

39%

26%

1%

1,254

927

50

239

38

38%

28%

1%

7%

1%

156

32

87

36

0

5%

1%

3%

1%

0%

414

118

85

195

15

12%

4%

3%

6%

0%

819

815

3

25%

24%

0%

42

38

4

1%

1%

0%

Житловий сектор

416

41

115

259

0

12%

1%

3%

8%

0%

Інші будівлі ****

239

10

99

130

1

7%

0%

3%

4%

0%

Всього

Вугілля

Нафта

Газ

Інші
види

Всього

Вугілля

Нафта

Газ

Інші
види

1,869

1,348

447

72

1

100%

72%

24%

4%

0%

945

886

25

32

1

51%

47%

1%

2%

0%

43

3

31

10

2%

0%

2%

1%

493

410

66

17

26%

22%

4%

1%

4

11%

11%

0%

1%

1%

Індія
Всього за
секторами
(Мт CO2)
Виробництво теплота електроенергії *
На власні потреби
енергетичного
сектора
Важка
промисловість **
Наземний
транспорт

206

203

Інші види
транспорту ***

16

16

Житловий сектор

87

14

66

8

5%

1%

4%

0%

Інші будівлі ****

78

36

40

2

4%

2%

2%

0%

Всього

Вугілля

Нафта

Газ

Інші
види

Всього

Вугілля

Нафта

Газ

Інші
види

1,659

425

350

865

19

100%

26%

21%

52%

1%

595

211

24

360

36%

13%

1%

22%

0%

1,164

854

64

229

17

70%

51%

4%

14%

1%

293

109

54

129

1

18%

7%

3%

8%

0%

Росія
Всього за
секторами
(Мт CO2)
Виробництво теплота електроенергії *
На власні потреби
енергетичного
сектора
Важка
промисловість **
Наземний
транспорт
Інші види
транспорту ***
Житловий сектор

139

139

96

33
17

98

6

8%

8%

63

6%

2%

4%

75

6%

1%

5%

91

0%

Японія
Всього за
секторами
(Мт CO2)
Виробництво теплота електроенергії *
На власні потреби
енергетичного
сектора
Важка
промисловість **
Наземний
транспорт
Інші види
транспорту ***
Житловий сектор
Інші будівлі ****
Канада
Всього за
секторами
(Мт CO2)
Виробництво теплота електроенергії *
На власні потреби
енергетичного
сектора
Важка
промисловість **
Наземний
транспорт
Інші види
транспорту ***
Житловий сектор
Інші будівлі ****

Всього

Вугілля

Нафта

Газ

Інші
види

Всього

Вугілля

Нафта

Газ

Інші
види

1,235

461

501

260

10

100%

37%

41%

21%

1%

594

316

96

177

5

48%

26%

8%

14%

0%

42

20

19

4

3%

2%

2%

0%

223

126

74

18

18%

10%

6%

1%

192

192

0

16%

16%

0%

22

22

-

2%

2%

56

35

21

5%

3%

2%

106

64

40

9%

5%

3%

5

0%

Всього

Вугілля

Нафта

Газ

Інші
види

Всього

Вугілля

Нафта

Газ

Інші
види

536.32

81.03

256.43

197.9

0.96

100%

15%

48%

37%

0%

104.9

67.3

6.5

30.9

0.2

20%

13%

1%

6%

0%

26.7

64.6

5%

12%

23.8

34.3

4%

6%

139.9

139.8

0.1

26%

26%

0%

33.9

27.5

6.4

6%

5%

1%

6.6

34.6

00

1%

6%

25.5

27.0

10%

5%

5%

91.3
72.6

41.3
52.5

13.7

0.1

17%
0.8

14%

3%

0%

* Виробництво електро-та теплоенергії об'єктами усіх форм власності
** Не включає викиди від використання паливної сировини неенергетичного призначення
*** За винятком міжнародних морських та авіаційних бункерів
**** Інші будівлі сектору обслуговування; сільського та лісового господарства
Джерело: Доповідь REN21, «Trends in global CO2 emission. 2016 report (Тенденції глобальних
викидів CO2» 2016 р.)
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Динаміка обсягу викидів СО2 в окремих країнах світу, кт

Додаток 4

%,
20151990
Китай
2 293 540 3 631 897 6 174 717 8 986 614 10 056 756 10 711 037 10 641 789 364%
США
5 003 720 5 873 867 5 886 318 5 519 484
5 164 192
5 312 226
5 172 338
3%
ЄС-28
4 385 705 4 095 429 4 214 608 3 883 284
3 713 457
3 423 613
3 469 671
-21%
Індія
649 205 1 058 746 1 270 040 1 848 710
2 090 857
2 334 381
2 454 968
278%
Росія
2 394 842 1 678 389 1 736 082 1 735 583
1 833 976
1 822 210
1 760 895
-26%
Японія
1 158 386 1 257 082 1 293 862 1 219 095
1 293 511
1 281 569
1 252 890
8%
Південна Корея
269644
480363
524030
600870
614771
611741
617285
129%
Іран
202185
349927
465995
568920
591310
625021
633750
213%
Саудівська Аравія
167679
260397
306089
420058
455673
486767
505565
202%
Канада
448 959
551 434
557 423
545 088
556 797
572 262
555 401
24%
Норвегія
36 149
41 879
43 291
45 963
43 574
43 048
43 109
19%
Україна
820 307
387 912
371 860
320 148
326 701
274 682
228 688
-72%
Словаччина
60 593
42 460
42 789
40 088
37 833
35 415
36 254
-40%
Естонія
36 997
15 270
17 769
18 541
27 132
28 099
29 252
-21%
Словенія
15 392
15 797
17 738
16 138
15 994
15 178
15 610
1%
Італія
428 577
459 108
492 898
422 825
395 145
335 610
352 886
-18%
Франція
381 611
397 934
410 066
380 777
351 479
323 495
327 787
-14%
Польща
363 883
313 560
308 755
324 465
309 560
289 144
294 879
-19%
Фінляндія
56 626
60 227
60 249
67 310
57 948
53 728
48 505
-14%
Болгарія
81 398
47 533
52 068
48 473
53 305
50 799
53 432
-34%
Швеція
57 536
58 806
55 370
53 223
46 101
43 671
42 496
-26%
Данія
53 019
53 297
50 856
48 216
41 748
40 238
36 908
-30%
Швейцарія
45 889
45 332
47 708
46 924
42 910
39 394
40 283
-12%
Румунія
186 113
96 890
104 206
82 238
89 796
79 264
81 247
-56%
Греція
78 118
96 133
103 910
89 188
83 454
71 095
68 292
-13%
Австрія
62 092
67 058
81 125
75 992
74 638
71 626
74 244
20%
Нідерланди
159 706
171 967
179 600
183 239
170 902
160 706
165 317
4%
Чехія
171 898
132 099
127 283
121 353
117 827
110 923
111 092
-35%
Іспанія
229 864
310 490
366 314
284 604
276 360
245 637
262 683
14%
Німеччина
1 020 145 862 627
830 597
811 861
801 677
773 020
777 906
-24%
Великобританія 580 313
548 657
555 007
493 734
467 584
415 177
398 524
-31%
Всього в світі
22670893 25825341 30018829 33865904
34968039
36273571
36240721
60%
Викиди від використання викопного палива та викиди промислових процесів (виробництво цементу,
використання карбонатів вапняку та доломіту, неенергетичне використання палива та інших видів
горіння, хімічні та процеси виробництва металу, розчинники, сільськогосподарські вапнування та
сечовина, горіння відходів та викопного палива).
Не включаючи: короткочасне спалювання біомаси (наприклад, спалювання сільськогосподарських
відходів), великомасштабне спалювання біомаси (наприклад, лісові пожежі) та викиди вуглекислого газу /
абсорбція землекористування, зміни у землекористуванні та лісове господарство.
Джерело: База данных о выбросах для глобальных атмосферных исследований (Emission Database
for Global Atmospheric Research (EDGAR), edgar.jrc.ec.europa.eu
Країни

1990 р.

2000 р.

2005 р.

2010 р.
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2012 р.

2014 р.

2015 р.

Додаток 5

Додаток В Кіотського протоколу до Рамкової конвенції
Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату
Викиди СО2
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Сторони

Визначені кількісні зобов'язання щодо
обмеження та скорочення викидів,
% до 1990 р.

Австралія
Австрія
Бельгія
Болгарія*
Угорщина*
Німеччина
Греція
Данія
ЄС- 15
Ірландія
Ісландія
Іспанія
Італія
Канада
Латвія*
Литва*
Ліхтенштейн
Люксембург
Монако
Нідерланди
Нова Зеландія
Норвегія
Польща*
Португалія
Росія*
Румунія*
Словаччина*
Словенія*
Великобританія
США
Україна*
Фінляндія
Франція
Хорватія*
Чехія*
Швейцарія
Швеція
Естонія
Японія

108
92
92
92
94
92
92
92
92
92
110
92
92
94
92
92
92
92
92
92
100
101
94
92
100
92
92
92
92
93
100
92
92
95
92
92
92
92
94

* - Сторони, які здійснюють процес переходу до ринкової економіки
Джерело: Додаток В Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних
Націй про зміну клімату
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Додаток 6

Характеристики парникових газів на які поширюються
Положення Кіотського протоколу
1. Діоксид вуглецю (CO2) – найважливіше джерело кліматичних змін, на
частку якого припадає близько 64% глобального потепління, утворюється під час
спалювання викопних видів палива. Парниковий газ, що впливає на зміну клімату і
призводить до виникнення парникового ефекту. Не вважається токсичною
речовиною, однак його висока концентрація у поєднанні з низькою концентрацією
кисню призводить до несприятливих наслідків для здоров’я людини. Основними
джерелами викиду вуглекислого газу в атмосферу є виробництво, транспортування,
переробка та споживання викопного палива (86%), вирубка тропічних лісів,
спалювання біомаси (12%), та інші джерела (2%), наприклад, виробництво цементу
та окислення моноксиду вуглецю. Час життя токсиду вуглецю в атмосфері складає
від 5 до 200 років.
2. Метан (CH4) – має як природне, так і антропогенне походження. В
останньому випадку він утворюється в результаті виробництва палива, у сільському
господарстві внаслідок горіння біомаси і розпаду надлишкової органічної субстанції
та в реультаті вирубки лісів. На частку метану приходиться приблизно 20%
глобального потепління. Час життя метану в атмосфері складає близько 13 років.
3. Закис азоту (N2O) – третій за значимістю парниковий газ Кіотського
протоколу. Виділяється при виробництві та застосуванні мінеральних добрив, у
хімічній промисловості, у сільському господарстві тощо. На нього припадає близько
6% глобального потепління. Час життя закису азоту в атмосфері складає понад
120 років.
4. Гідрофторвуглеці або гідрофторвуглеводні (ГФВ) – вуглеводневі сполуки,
в яких галогени частково заміщають водень. Гази, створені для заміни
озоноруйнуючих речовин, мають виключно високі показники ПГП (Потенціалу
глобального потепління).
5. Перфторвуглеці або перфторвуглеводні (ПФВ), Perfluorocarbons - PFCs).
Вуглеводневі з'єднання, в яких фтор частково заміщає вуглець. Основними
джерелами емісії цих газів є виробництво алюмінію, електроніки та хімічних
розчинників.
6. Гексафторид сірки (SF6) – парниковий газ, що використовується в якості
електроізоляційного матеріалу в електроенергетиці. Викиди відбуваються при його
виробництві та використанні. Надзвичайно довго зберігається в атмосфері та є
активним поглиначем інфрачервоного випромінювання. Тому це з'єднання, навіть
при відносно невеликих викидах, має потенційну можливість впливати на клімат
протягом тривалого часу.
Джерело: дані МГЕЗК
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Додаток 7

Очікувані совокупні внески країн на національному
рівні до Паризької угоди
Сторона
Афганистан
Албания
Алжир
Андорра
Ангола
Антигуа и Барбуда
Маршалловы
Острова
Армения
Австралия
Австрия
Азербайджан
Багамские Острова
Бахрейн
Боливия
(Многонациональное Государство)
Барбадос
Беларусь
Бельгия
Белиз
Бенин
Бутан
Бангладеш
Босния и
Герцеговина
Ботсвана
Бразилия
Бруней-Даруссалам
Болгария
Буркина-Фасо
Бурунди
Кабо-Верде
Камбоджа
Камерун
Канада
Чад
Республика
Молдова
Китай
Колумбия
Коморские Острова
Конго
Острова Кука
Коста-Рика

Выбросы
(Гг экв.
CO2)

Процентная
доля

Год

Сторона

19 328
6 717
111 023
522
61 611
598

0,05
0,02
0,30
0,00
0,17
0,00

2005
2000
2000
2011
2005
2000

170

0,00

2010

7 464
541 924
79 599
48 209
688
22 373

0,02
1,46
0,21
0,13
0,00
0,06

2010
2013
2013
2010
2000
2000

43 665

0,12

2004

4 056
89 283
119 424
1 133
6 251
1 556
99 442

0,01
0,24
0,32
0,00
0,02
0,00
0,27

1997
2012
2013
2000
2000
2000
2005

31 095

0,08

2011

6 140
923 544
н/д
55 893
21 593
26 474
448
12 763
165 725
726 051
23 427

0,02
2,48
н/д
0,15
0,06
0,07
0,00
0,03
0,45
1,95
0,06

2000
2010
н/д
2013
2007
2005
2000
1994
1994
2013
2000

13 276

0,04

2010

7 465 862
153 885
551
2 065
70
12 384

20,09
0,41
0,00
0,01
0,00
0,03

2005
2004
2000
2000
2006
2010

Лихтенштейн
Литва
Люксембург
Мадагаскар
Малави
Малайзия
Мальдивские
Острова
Мали
Мальта
Аргентина
Мавритания
Маврикий
Мексика
Микронезия
(Федеративные
Штаты)
Монако
Монголия
Черногория
Марокко
Мозамбик
Мьянма
Намибия
Центральноафрика
нская Республика
Непал
Нидерланды
Новая Зеландия
Никарагуа
Нигер
Нигерия
Ниуэ
Норвегия
Оман
Пакистан
Панама
Папуа-Новая
Гвинея
Парагвай
Перу
Филиппины
Польша
Португалия
Катар
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Выбросы
(Гг экв.
CO2)

Процентная
доля

Год

225
19 946
11 142
29 344
24 959
193 397

0,00
0,05
0,03
0,08
0,07
0,52

2012
2013
2013
2000
2000
2000

153

0,00

1994

11 742
2 788
332 499
6 863
4 758
632 880

0,03
0,01
0,89
0,02
0,01
1,70

2006
2013
2010
2012
2006
2013

174

0,00

2000

93
17 711
3 865
59 700
8 224
38 375
5 180

0,00
0,05
0,01
0,16
0,02
0,10
0,01

2012
2006
2011
2000
1994
2005
2010

5 225

0,01

2010

24 541
195 807
80 962
11 981
13 627
212 444
4 422
53 716
20 879
160 589
9 708

0,07
0,53
0,22
0,03
0,04
0,57
0,01
0,14
0,06
0,43
0,03

2000
2013
2013
2000
2000
2000
1994
2013
1994
1994
2000

5 012

0,01

1994

23 430
80 591
126 879
394 892
65 071
61 593

0,06
0,22
0,34
1,06
0,18
0,17

2000
2010
2000
2013
2013
2007

Выбросы
(Гг экв.
CO2)

Процентная
доля

Год

Сторона

Кот-д’Ивуар
Хорватия
Куба
Кипр
Чешская
Республика
Корейская
НародноДемократическая
Республика
Демократическая
Республика Конго
Соломоновы
Острова
Джибути
Доминика
Доминиканская
Республика

271 198
24 493
36 340
8 319

0,73
0,07
0,10
0,02

2000
2013
2002
2013

127 144

0,34

2013

87 330

0,23

2002

Республика Корея
Чили
Румыния
Руанда
Российская
Федерация
Бывшая
Югославская
Республика
Македония

22 434

0,06

2010

294

0,00

1994

1 072
182

0,00
0,00

2000
2005

26 433

0,07

2000

Эквадор

247 990

0,67

2006

Египет
Сальвадор
Экваториальная
Гвинея
Эритрея
Эстония
Эфиопия
Фиджи

193 238
11 069

0,52
0,03

2000
2005

н/д

н/д

н/д

3 934
21 741
47 745
2 710

0,01
0,06
0,13
0,01

2000
2013
1995
2004

Сент-Винсент и
Гренадины
Самоа
Сан-Марино
Сан-Томе и
Принсипи
Саудовская
Аравия
Сенегал
Сербия
Сейшельские
Острова
Сьерра-Леоне
Сингапур
Словакия
Словения

Финляндия

62 989

0,17

2013

Франция
Габон
Гамбия
Грузия
Германия
Гана
Греция
Гренада
Гватемала
Гвинея

496 761
6 160
19 383
12 219
950 673
33 660
105 111
1 607
14 742
5 058

1,34
0,02
0,05
0,03
2,56
0,09
0,28
0,00
0,04
0,01

2013
2000
2000
2006
2013
2012
2013
1994
1990
1994

Иран (Исламская
Республика)

483 669

1,30

2000

Гайана
Гаити

3 072
6 683

0,01
0,02

2004
2000

Гондурас

10 298

0,03

2000

Венгрия
Исландия
Индия

57 428
4 731
1 523 767

0,15
0,01
4,10

2013
2013
2000

Индонезия

554 334

1,49

2000

6 078

0,02

2006

Сторона

Гвинея-Бисау

Выбросы
(Гг экв.
CO2)

Процентная
доля

Год

688 300
91 576
110 928
6 180

1,85
0,25
0,30
0,02

2012
2010
2013
2005

2 799 434

7,53

2013

12 265

0,03

2012

551

0,00

2000

410

0,00

1997

352
267

0,00
0,00

2007
2010

99

0,00

2005

296 060

0,80

2000

16 882
66 342

0,05
0,18

2000
1998

330

0,00

2000

365 107
46 832
43 679
18 166

0,98
0,13
0,12
0,05

2000
2010
2013
2013

Дания

56 001

0,15

2013

Сомали
Южная Африка
Южный Судан
Испания
Шри-Ланка
Судан
Суринам
Свазиленд
Швеция
Швейцария
Сирийская
Арабская
Республика
Таджикистан
Таиланд
Сент-Китс и
Невис
Тимор-Лешти
Того
Тонга
Тринидад и
Тобаго
Тунис

н/д
544 314
н/д
322 003
18 797
67 840
3 330
18 658
55 774
52 561

н/д
1,46
н/д
0,87
0,05
0,18
0,01
0,05
0,15
0,14

н/д
2010
н/д
2013
2000
2000
2003
2000
2013
2013

79 070

0,21

2005

8 184
236 947

0,02
0,64

2010
2000

164

0,00

1994

1 277
6 248
245

0,00
0,02
0,00

2010
2005
2000

16 006

0,04

1990

39 342

0,11

2010

Сент-Люсия
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Выбросы
(Гг экв.
CO2)

Процентная
доля

Год

Сторона

Ирландия
Израиль
Италия
Ямайка
Япония
Иордания
Соединенное
Королевство
Великобритании и
Северной Ирландии
Объединенные
Арабские Эмираты

58 755
75 416
437 268
14 314
1 407 800
27 752

0,16
0,20
1,18
0,04
3,79
0,07

2013
2010
2013
2005
2013
2006

575 696

1,55

195 308

Кирибати
Кувейт
Кыргызстан
Лаосская НародноДемократическая
Республика
Латвия
Ирак
Ливан
Лесото
Либерия
Ливия
Итого

Сторона

Выбросы
(Гг экв.
CO2)

Процентная
доля

Год

Туркменистан
Тувалу
Уганда
Украина
Кения
Казахстан

75 409
6
27 560
385 933
21 466
313 442

0,20
0,00
0,07
1,04
0,06
0,84

2004
1994
2000
2013
1994
2013

2013

Объединенная
Республика
Танзания

40 506

0,11

1990

0,53

2005

Соединенные
Штаты Америки

6 649 700

17,89

2013

170
32 373
12 017

0,00
0,09
0,03

2008
1994
2005

18 237
199 837
299

0,05
0,54
0,00

2010
2005
1994

8 898

0,02

2000

192 192

0,52

1999

10 914
72 658
24 653
3 513
8 022
н/д

0,03
0,20
0,07
0,01
0,02
н/д

2013
1997
2011
2000
2000
н/д

266 049
459 102
25 742
14 405
68 541

0,72
1,24
0,07
0,04
0,18

2010
2013
2000
2000
2000

Уругвай
Узбекистан
Вануату
Венесуэла
(Боливарианская
Республика)
Вьетнам
Турция
Йемен
Замбия
Зимбабве

37 168 339

Примечание: Исключительно для целей статьи 21 Парижского соглашения в таблице приводится
самая последняя информация об общих объемах и процентной доле выбросов парниковых газов,
сообщенная Сторонами Конвенции в своих национальных сообщениях, докладах о кадастрах
парниковых газов, двухгодичных докладах или докладах с обновленной информацией для
двухгодичных докладов, по состоянию на 12 декабря 2015 года.
Джерело: ООН «Доклад Конференции Сторон о работе ее двадцать первой сессии,
состоявшейся в Париже» (FCCC/cp/2015/10)
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Додаток 8

Окремі технології використання поновлюваних джерел енергії за напрямами в світі:
Характеристики та витрати
Вироблення електроенергії
ТЕХНОЛОГІЯ
Біоенергія з твердої біомаси (в
тому числі спільне спалювання та
органічні ТПВ)
Біоенергія за рахунок газифікації
Біоенергія від анаеробного
зброджування
Геотермальна енергія
Гідроелектроенергія: У мережі
Гідроелектроенергія: Поза
мережею / сільська
Енергія океану: Величина
припливу
СОНЯЧНА ФВ: На дахах

СОНЯЧНА ФВ: Встановлені на
землі, рівень комунального
підприємства

КАПІТАЛЬНІ ВИТРАТИ
дол. США/кВт

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Потужність електростанції: 1-200 МВт - ККД
перетворення: 25-35% Коефіцієнт
завантаження: 50-90%
Потужність електростанції: 1- 40 МВт
ККД перетворення: 30-40%
Коефіцієнт завантаження: 40-80%
Потужність електростанції: 1- 20 МВт
ККД перетворення: 25-40%
Коефіцієнт завантаження: 50-90%
Потужність електростанції: 1- 100 МВт
Коефіцієнт завантаження: 60-90%
Потужність електростанції: 1 МВт-18,000+МВт
Тип електростанції: Коефіцієнт завантаження:
30-60%
Потужність електростанції: 0,1-1 000 кВт Тип
електростанції: руслові ГЕС, гідродинамічне,
добове накопичення
Потужність електростанції: <1, >250 МВт
Коефіцієнт завантаження: 23-29%
Пікова потужність:
3-5 кВт (побут);
100 кВт (комерційна);
500 кВт (промислова)
Коефіцієнт завантаження: 10-25% (фіксований
нахил)
Пікова потужність: 2,5- 250 МВт
Коефіцієнт завантаження: 10-25% (фіксований
нахил)
ККД перетворення: 10-30%
(верхня межа – КФВ)

ТИПОВІ ВИТРАТИ НА
виробництво електроенергії
LСОЕ - центів США/кВт∙год.

800-4 500
Спільне спалювання: 200-800

4-20
Спільне спалювання: 4,0-12

2 050-5 500

6-24

Біогаз: 500-6 500. Звалищний газ: 1 900-2 200

Біогаз: 6-19
Звалищний газ: 4-6,5

Конденсаційні: 1 900-3 800. Бінарні: 2 250-5 500
Проекти >300 МВт: 1 000-2 250 Проекти 20-300
МВт: 750-2 500 Проекти <20 МВт: 750-4 000

Конденсаційні: 5-13
Бінарні: 7-14
Проекти >20 МВт: 2-12
Проекти <20 МВт: 3-23

1 175-6 000

5-40

5 290-5 870

21-28

Житлові витрати: 2 200 (Німеччина); 3 500-7 000
(Сполучені Штати); 4260 (Японія); 2 150 (Китай);
3 380 (Австралія); 2400-3000 (Італія) Комерційні
витрати: 3 800 (США); 2 900-3 800 (Японія)

21-44 (ОЕСР)
28-55 (країни поза ОЕСР)
16-38 (Європа)

1 200-1 950 (типові глобальні); аж 3 800,
включаючи Японію. В середньому: 2000 (США); 1
710 (Китай); 1 450 (Німеччина); 1 510 (Індія)

12-38 (ОЕСР)
9-40 (країни поза ОЕСР)
14-34 (Європа)
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ТЕХНОЛОГІЯ
Концентрація сонячної теплової
енергії (CSP)

Вітер: На суші
Вітер: У морі
Вітер: Невеликі

ТЕХНОЛОГІЯ

КАПІТАЛЬНІ ВИТРАТИ
дол. США/кВт

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Типи: параболоциліндр, вежа, тарілка
Потужність електростанції: 50-250 МВт
(параболоїд); 20-250 МВт (вежа);
10-100 МВт (Френель)
Коефіцієнт завантаження:
20-40% (без накопичення);
35-75% (з накопиченням)
Розмір турбіни: 1,5-3,5 МВт
Коефіцієнт завантаження: 25-40%
Розмір турбіни: 1,5-7,5 МВт
Коефіцієнт завантаження: 35-45%
Розмір турбіни: до 100 кВт

Параболоїд, без накопичення:
4 000-7 300 (ОЕСР);
3 100-4 050 (країни поза ОЕСР)
Параболоїд, 6 годин накопичення: 7 100-9 800
Вежа: 5 600 (США, без накопичення)
9 000 (США, з накопиченням)

ТИПОВІ ВИТРАТИ НА
виробництво електроенергії
LСОЕ - центів США/кВт∙год.
Параболоїд і Френель:
19-38% (без накопичення);
17-37, 6 годин накопичення Вежа:
12.5-16.4 (США; верхня межа
діапазону з накопиченням)

925-1 470 (Китай та Індія)
1 500-1 950 (в інших місцях)
4500-5 500

4-16 (ОЕСР)
4-16 (країни поза ОЕСР)
15-23

У середньому 6 040 (США); 1 900(Китай)

15-20 (США)

ВИТРАТИ НА УСТАНОВКУ АБО LCOE
дол. США/кВт або центів США/кВт∙год

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автоклав біогазу
Газифікатор біомаси
Домашня сонячна система

Розподіл розміру крапельок: 6-8 м3
Розмір: 20-5,000 кВт
Розмір системи: 20-100 Вт

Собівартість одиниці: Дол.США 612/ автоклав (Азія); Дол.США 886/ автоклав (Африка)
LCOE (Нормалізована собівартість електроенергії): 8-12
LCOE (Нормалізована собівартість електроенергії): 160-200

Вітряна турбіна
домогосподарства

Розмір турбіни: 0,1-3 кВт

Капітальні витрати: 10 000/кВт (турбіна 1 кВт); 5 000/кВт (5 кВт); 2 500/кВт (250 кВт) LCOE
(Нормалізована собівартість електроенергії): 15-35+

Містечкова мінімережа

Розмір системи: 10-1 000 кВт

ЮОЕ: 25-100

Транспортне паливо
ТЕХНОЛОГІЯ

СИРОВИНА ДЛЯ ПРОМИСЛОВОСТІ

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИРОВИНИ

Біодизель

Соя, ріпак, насіння гірчиці, пальма,
ятрофа, відходи рослинного масла,
тваринні жири

Асортимент сировини з різною врожайністю в розрахунку на
гектар; отже, витрати виробництва широко різняться в різних
країнах. Побічні продукти включають багату на білки їжу.

Етанол

Цукрова тростина, цукрові буряки, зерно,
маніок, сорго звичайне, пшениця (і
целюлоза в майбутньому)

Асортимент сировини з широкою прибутковістю та змінною
вартістю. Побічні продукти включають корми для тварин, тепло та
електроенергію із залишків-вичавок. Біопаливо нового покоління
ще не є повністю комерційними і відрізняються вищими витратами.

100

ПЕРЕДБАЧУВАНІ ВИТРАТИ
ВИРОБНИЦТВА
центів США/літр1
Соєва олія: 56-72 (Аргентина); 100-120
(глобальне середнє значення) Пальмова
олія: 100-130 (Індонезія, Малайзія та інші)
Ріпакова олія: 105-130 (ЄС)
Цукрова тростина: 82-93 (Бразилія)
Кукурудза (сухого подрібнення): 85128
(Сполучені Штати)

Гаряча вода, опалення / охолодження
ТЕХНОЛОГІЯ
Виробництво тепла з біомаси

ТЕЦ на біомасі

Геотермальне опалення
приміщень (будівель)
Геотермальне опалення
приміщень (централізоване)
Ґрунтові теплові насоси

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип колектора: пласка пластина, вакуумна трубка (термосифонні і
напірні системи) Потужність електростанції: 2,14,2 kWth (на одну
сім ю); 35 kWth (на кілька сімей) Ефективність: 100%

Сонячна теплоенергетика:
Опалення приміщень і гаряче
водопостачання (двоконтурне)

Тип колектора: так само, як для однієї лише води. Потужність
електростанції: 7-10 kWth (на одну сім ю);
70-130 kWth (на кілька сімей); 70-3,500 kWth (централізоване
теплопостачання); > 3500 kWth (централізоване теплопостачання з
сезонним накопиченням)Ефективність: 100%
Тип колектора: пласка пластина, вакуумна трубка,
параболоциліндр, лінійна призма Френеля. Потужність
електростанції: 100 kWth -20 MWth. Діапазон температур: 50400°С
Потужність: 10,5-500 кВт (абсорбційні охолоджувачі); 8-370 кВт
(адсорбційні охолоджувачі) Ефективність: 50-70%

Сонячна теплоенергетика:
Охолодження

Типові витрати енергії
LCOE –
центів США / кВт∙год

400-1 500

4,7-29

600-6 000

4,3-12,6

1 865-4 595

10-27

665-1 830

5,8-13

500-2 250

7-13

Потужність електростанції: 0,1-15 MWth2 Коефіцієнт
завантаження: ~50-90%
ККД перетворення: 80-90%
Потужність електростанції: 0,5-100 kWth3 Коефіцієнт
завантаження: ~60-80%
ККД перетворення: 70-80% на виробництво тепла та
електроенергії
Потужність електростанції: 0,1-1 MWth Коефіцієнт завантаження:
25-30%
Потужність електростанції: 3,8-35 MWth Коефіцієнт
завантаження: 25-30%
Потужність електростанції: 10-350 kWth
Коефіцієнт навантаження: 25-30%

Сонячна теплоенергетика:
Побутові системи гарячого
водопостачання

Сонячна теплоенергетика:
Промислове технологічне тепло

КАПІТАЛЬНІ ВИТРАТИ
дол. США/кВт

1

На одну сім ю: 1 100-2 140 (ОЕСР, нова
будівля); 1 300-2 200 (ОЕСР, модернізація)
147-634 (Китай) Декілька сімей: 1 100-2
140 (ОЕСР, нова будівля); 1 300-2 200
(ОЕСР, модернізація)
На одну сім ю: так само, як для однієї лише
води. На декілька сімей: так само, як для
однієї лише води. Централізоване
теплопостачання (Європа):
460-780; з накопиченням: 470-1 060
470-1 000 (без накопичення)

1,5-28 (Китай)
5-50 (Побутове гаряче
водопостачання)
Централізоване
теплопостачання: 4 і
більше (Данія)
4-16

1 600-5 850

н/заст.

- літр дизельного палива у бензиновому еквіваленті
- megawatt-thermal (MWth), мегаватт-термал (МВт) Мегаватт теплової енергії, відноситься до термальної/теплової енергії
3
– Кіловатт теплової енергії
Джерело: Мережа політики у сфері поновлюваних джерел енергії 21 сторіччя «Поновлювані джерела енергії 2014- всесвітній аналіз стану» REN21
«Renewebles 2014 - Global Status Report», REN21 «Renewables 2016. Global Status Report»
2
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Додаток 9

Діапазон змін окремих економічних та експлуатаційних показників
поновлюваних джерел енергії
(середньозважені значення)
Электростанция на базе
ВИЭ
Нормированная

себестоимость,
дол/(кВт⋅ч)

ВЭС
Морская

ВЭС
ФЭС
СЭС
БиоЭС
ГеоЭС
ГЭС

Удельная
стоимость,
дол/кВт

ВЭС
Морская

ВЭС
ФЭС

Страна/Регион

Африка

Азия

0,050,115
(0,075)
0,130,275
(0,155)
0,090,26
(0Д8)

0,050,225
(0,06)

-(-)
0,030,16
(0,08)
0,350,135
(0,07)
0,040,21
(0,05)
13452848
(2080)
21155055
(2668)
9444110
(2649)

Центральная

Средний
Восток

Северная
Америка

Евразия

Европа

0,075 (0,075)

0,075 0,135
(0,075)

-(-)

-(-)

-(-)

0,030,125
(0,0745)
0,09 0,255
(0,15)

0,080,7
(0,13)
0,20 0,36
(0,22)
0,030,22
(0,05)
0,03
-0,245
(0,065)
0,030,26
(0,045)
9582784
(1280)

од0,27
(0,14)

0,18 0,25
(0,21)

0,05 0,2
(0,15)

0,060,27
(0,145)

0,03 0,175
(0,06)
0,10,175
(0Д2)
0,050,43
(0,15)

-(-)

-(-)

0.20,49
(0,35)

0,2 - 0,26
(0,25)

0,25 - 0,55
(0,28)

0,040,06
(0,055)
0,090,1
(0,095)

0,03 - 0,2
(0,07)

0,030,2
(0,07)

0,035 0,14
(0,075)
0,030,125
(0,075)

16802600
(2268)

0,55 0,13
(0,05)
0,060,07
(0,065)
0,030,29
(0,06)
1550 2651
(1751)

-(-)

-(-)

-(-)

8197997
(1624)

16004000
(2076)

15453697
(2775)

Америка

-0,04 - 0,31
(ОД)

0,75-0,13
(0,09)
-(-)

0,095 0,16
(0,12)
0,03 0,35
(0,08)
1353 3652
(1917)
20536480
(4207)
9442827
(1408)

-(-)
0,040,115
(0,07)
19833148
(2497)
-(-)
1311 4000
(2553)
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0,03 - 0,16
(0,065)
12753181
(1874)
22515063
(2972)
8005900
(2365)

Океания

Южная
Америка

Китай

Индия

США

0,05-0,125
(ОД)

0,04-0,11
(0,065)

0,040,075
(0,055)

0,065 0,13
(0,07)

-(-)

-(-)

-(0,135)

-(-)

0,080,44
(0,2)

0,050,2
(0,08)

0,09 0,48
(ОД)

-(-)

-(-)

-(0,25)

0,090,28
(0,09)
0,20,37
(0,22)

-(-)

0,350,13
(0,05)

0,030,09
(0,04)

0,03 - 0,2
(0,05)

0,065
(0,065)

-(-)

-(-)

0,030,27
(0,035)
10321553
(1251)
21153061
(2767)
9987780
(1439)

0,030,26
(0,04)
9581625
(1228)

0,03 0,175
(0,055)
0,10,175
(0,12)
0,050,35
(0,15)
0,240,54
(0,28)
0,35 0,12
(0,075)
0,075 0,125
(0,9)
0,040,145
(0,045)
14963000
(1770)
22505063
(2972)
9655900
(2336)

0,070,09
(0,075)
0,070,21
(ОД)
10603752
(2533)

0,3 - 0,245
(0,04)

-(-)

-(-)

1180 7539
(2857)

1132 4326
(2249)

9942903
(1871)

-(-)
833 4916
(1403)

Электростанция на базе
ВИЭ
Удельная
стоимость,
дол/кВт

СЭС
БиоЭС
ГеоЭС
ГЭС

Коэффициент
использования
установленной
мощности
Киум*

ВЭС
Морская

ВЭС
ФЭС
СЭС
БиоЭС
ГеоЭС
ГЭС

Страна/Регион

Африка

Азия

10 094 17 402
(14 153)
6255579
(1654)
17197689
(3818)
4546730
(1478)
0,214 0,456
(0,346)
0,204 0,312
(0,26)
0,016 0,278
(0,199)

3501- 13
693
(4423)
5366082
(1486)
15148736
(3148)
4587553
(1212)
0,172 0,435
(0,243)

0,194
(0,194)
0,454 0,913
(0,618)
0,80,92
(0,84)
0,2640,856
(0,413)

-(-)
0,101 0,247
(0,166)
0,170,535
(0,275)
0,202 0,95
(0,623)
0,411 0,929
(0,83)
0,1390,947
(0,460

Центральная

Америка

Евразия

-(-)

-(-)

5347805
(1021)
32603537
(3413)
6745416
(2945)

13447106
(1756)
26133278
(3113)
5195416
(2945)
0,272 0,35
(0,344)

0,296 - 0,520
(0,434)
-(-)

-(-)

0,155 - 0,227
(0,198)

0,117 0,127
(0,119)

-(-)

-(-)

0,225 - 0,796
(0,317)

0,713 0,958
(0,831)

0,570,6
(0,58)
0,250,8
(0,476)

0,8
(0,8)
0,1690,854
(0,421)

Европа
4811- 17
341
(8839)
5077957
(3249)
36138919
(5209)
5287913
(1790)
0,139 0,412
(0,277)
0,270,554
(0,36)
0,980,30
(0,123)
0,148 0,631
(0,308)
0,228 0,933
(0,835)
0,60,8
(0,66)
0,1400,713
(0,353)

Средний
Восток

Северная
Америка

34914097
(3705)

47149009
(6794)
5107641
(3584)
20298353
(5017)
7237103
(2252)
0,166 0,516
(0,352)
0,320,363
(0,33)
0,095 0,336
(0,196)
0,18 0,405
(0,299)
0,228 0,958
(0,847)
0,740,923
(0,83)
0,184 0,89
(0,509)

885 - 4272
(2895)
-(-)
453 - 2186
(1303)
0,313 0,390
(0,372)
-(-)
0,174 0,347
(0,256)
0,194 0,263
(0,22)
0,291 0,929
(0,566)
-(-)
0,201 0,757
(0,316)

Океания
9735- 10
767
(9829)
3852- 3
851
(3851)
33034676
(3796)
17804119
(2984)
0,275 0,436
(0,337)

5477885
(1662)
30274348
(3587)
52^ 72\11
(1851)
0,257 0,534
(0,426)

-(-)

-(-)

0,114 0,271
(0,191)

0,130 0,404
(0,320)

0,21
(0,21)

-(-)

0,508 0,506
(0,507)
0,60,8
(0,8)
0,241 0,614
(0,504)

0,206 0,942
(0,531)
0,80,95
(0,82)
0,251 0,945
(0,569) |

* коэффициент установленной потужности (коефіцієнт використання встановленої потужності Кввп)
Джерело: REN21 «Renewables 2016. Global Status Report»
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Южная
Америка
-(-)

Китай

Индия

США

3501- 13
639
(3680)
5426082
(1576)
1501 9622
(1943)
4587220
(1023)
0,221 0,36
(0,242)
0,204 0,287
(0,26)
0,101 0,184
(0,170)
0,17 0,28
(0,272)
0,206 0,95
(0,618)

35397475
(4328)
5365497
(1112)
1501 7475
(2169)
4675759
(1321)
0,172 0,258
(0,234)

-(-)

-(-)

0,131 0,947
(0,451)

0,115 0,898
(0,451)

40149009
(6794)
10627641
(4076)
29418353
(5961)
7236757
(1384)
0,166 0,608
(0,358)
0,320,363
(0,33)
0,0.95 0,336
(0,197)
0,180,405
(0,299)
0,891 0,958
(0,93)
0,740,9
(0,79)
0,31 0,779
(0,398)

-(-)
0,159 0,247
(0,206)
0,206 0,535
(0,276)
0,202 0,976
(0,626)

Додаток 10

Стан та національні цілі держав-членів ЄС щодо частки енергії поновлюваних
джерел енергії в кінцевому споживанні

Країна

1

Частка енергії з
Частка енергії з
ПДЕ
ПДЕ у кінцевому
Частка енергії
Мета щодо частки
у кінцевому
сукупному
ПДЕ у кінцевому
ПДЕ у кінцевому
сукупному
споживанні енергії
сукупному
споживанні енергії,
споживанні енергії
станом на 2005 р.,
споживанні енергії згідно з національними
станом на 2020 р.,
додаток І Директиви
станом на 2015 р.
планами країн
додаток І Директиви
2009/28/ЄС
2009/28/ЄС
2
3
4
5

Австрія
Бельгія
Болгарія
Великобританія
Греція

23,3%
2,2%
9,4%
1,3%
6,9%

34%
13%
16%
15%
18%

33,1%
8%
18%
7%
15,3%

Данія

17,0%

30%

29,2%

Естонія
Ірландія
Іспанія
Італія
Кіпр
Латвія
Литва
Люксембург
Мальта
Нідерланди

18,0%
3,1%
8,7%
5,2%
2,9%
32,6%
15,0%
0,9%
0,0%
2,4%

25%
16%
20%
17%
13%
40%
23%
11%
10%
14%

26,5%
8,6%
16,2%
17,1%
9%
н/д
н/д
н/д
н/д
5,5%

Німеччина

5,8%

18%

13,8%

Польща

7,2%

15%

11,4%

Португалія

20,5%

31%

27%

Румунія
Словацька Республіка
Словенія
Угорщина

17,8%
6,7%
16,0%
4,3%

24%
14%
25%
13%

24,9%
11,6%
21,9%
9,5%

Фінляндія

28,5%

38%

38,7%

Франція

10,3%

23%

14,3%

Чеська Республіка
Швеція

6,1%
39,8%

13%
49%

13,4%
52,6%

Джерело: 1,2,3 - Директива 2009/28/ЄС;
4, 5 - REN21, RENEWABLES 2016 GLOBAL STATUS REPORT
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45% до 2020 р.
13% до 2020 р.
16% до 2020 р.
15% до 2020 р.
20% до 2020 р.
35% до 2020 р.
100% до 2050 р.
25% до 2020 р.
16% до 2020 р.
20,8% до 2020 р.
17% до 2020 р.
13% до 2020 р.
40% до 2020 р.
23% до 2020 р.
11% до 2020 р.
10% до 2020 р.
16% до 2020 р.
18% до 2020 р.
30% до 2030 р.
45% до 2040 р.
60% до 2050 р.
15,5% до 2020 р.
31% до 2020 р.
40% до 2030 р.
24% до 2020 р.
13,5% до 2020 р.
25% до 2020 р.
14,65% до 2020 р.
38% до 2020 р.
40% до 2025 р.
23% до 2020 р.
32% до 2030 р.
13,5% до 2020 р.
50 % до 2020 р.

Окремі скорочення
МЕА – Міжнародне Енергетичне Агентство (International Energy Agency, IEA)
BP – British Petroleum
OPEC – Організація країн-експортерів нафти (Organization of the Petroleum Exporting Countries)
IRENA – Міжнародне агентство з поновлюваної енергетики (The International Renewable Energy Agency,)

ЄС – Європейський союз (European Union, EU)
ВЕР – Всесвітня Енергетична Рада (World Energy Council, WEC)
ЄР – Європейська Рада (The European Council, EC)
МГЕЗК – Міжурядова група експертів зі зміни клімату (Intergovernmental Panel on Climate
Change, IPCC)
ЄК – Європейська Комісія (The European Comission)
ОЕСР – Організація економічного співтовариства та розвитку (Organisation for Economic
Cooperation and Development)
СОР21 – 21 Конференція Сторін РКЗК ООН з питань клімату в 2015 р. в м.Парижі
СОР22 – 22 Конференція Сторін РКЗК ООН з питань клімату в 2016 р. в м.Мараккеш
REN21 – Мережа політики щодо відновлюваної енергетики на 21 століття (Renewable Energy Policy
Network for the 21st Century)

HEAL – Європейська Природоохоронна Організація (Health and Environment Alliance)
EDGAR – База даних щодо викидів для глобальних досліджень атмосфери (Emission Database for Global
Atmospheric Research)
WWF – Всесвітній Фонд Дикої Природи (World Wildlife Fund)
GCF – Зелений Кліматичний Фонд (Green Climate Fund)
ВМО – Всесвітня Метеорологічна Організація (World Meteorological Organization, WMO)
UNEP – програма ООН з навколишнього середовища (United Nations Environment Programme)
РКЗК ООН – Рамкова конвенція ООН про зміну клімату (United Nations Framework Convention on Climate
Change, UNFCCC)
МКП – Міжурядовий Комітет З Ведення Переговорів (Intergovernmental Negotiating Committee, INC)
EU ETS – Європейська Система Торгівлі Викидами (European Union Emissions Trading System, EU ETS)
ГЕФ – Глобальний Екологічний Фонд (Global Environment Facility, GEF)
EWEA – Європейська Асоціація Вітряної Енергетики (European Wind Energy Association)
ОНВВ – Очікувані Національно Визначені Внески (Intended Nationally Determined Contributions, INDC)
NGCC – комбінований парогазовий цикл (Natural gas combined cycle)
LCOE – нормована вартість електроенергії (Levelized Cost of Energy)
PV – сонячні системи фотовольтаїки (Photovoltaic Systems)
ФЕС – фотоелектричні станції (Photovoltaic Power Stations, PPS)

ПДЕ – поновлювані джерела енергії (Renewable Energy Sources, RES)
НДДКР – науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи
СТВ – система торгівлі викидами (Emissions Trading Systems, ETS)

ПГ – парникові гази
ПСВ – проекти спільного впровадження
МЧР – механізми чистого розвитку
УЗВ – уловлювання та зберігання вуглецю
КЦКГ – комбінований цикл комплексної газифікації

ПЕК – паливно-енергетичний комплекс
АЕС – атомні електростанції
ВЦГВ –внутрішньоциклова газифікація вугілля

т н. е. – тонн нафтового еквіваленту
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