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ЗВЕРНЕННЯ
ЩОДО ПРОЕКТУ ОНОВЛЕНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ НА ПЕРІОД
ДО 2030 РОКУ
Шановний Вікторе Федоровичу!
Громадська Рада при Держенергоефективності України висловлює стурбованість
щодо Проекту оновленої Енергетичної стратегії України, оприлюдненого на сайті
Міністерства енергетики та вугільної промисловості України для громадського
обговорення.
Ознайомившись з поточною редакцією оновленої «Енергетичної стратегії України
на період до 2030 року», маємо відзначити, що, нажаль, у порівнянні з
попередньою версією (липень 2012 р.) в документі не відбулося ніяких змін на
краще щодо перспектив розвитку сектору відновлюваної енергетики в країні.
Можна сказати, що можливості цього сектору майже проігноровані.
Проект оновленої Енергетичної стратегії перетворює питання національної
енергетичної безпеки на вузькогалузевий інтерес добувних та генеруючих
секторів, відкидаючи Україну назад в сфері енергоефективності, відновлюваної
енергетики, сталого розвитку. Громадська рада при Держенергоефективності
закликає до перегляду Енергетичної стратегії з метою розвитку в Україні стійкої до
зовнішніх впливів, ефективної та зорієнтованої на сталий розвиток національної
економіки енергетики.
У представленому Проекті оновленої Енергетичної стратегії України ставка
робиться на розвиток та бюджетну підтримку традиційних енергогенеруючих
об’єктів, а не на заходи енергозбереження, віддача від яких перевищує потужності
нової генерації, і не враховує міжнародні зобов’язання України, зокрема виконання
ратифікованих угод щодо скорочення викидів парникових газів в рамках Кіотського
протоколу, членства в Енергетичному Співтоваристві тощо.
Оприлюднений Проект оновленої Енергетичної стратегії України практично
гальмує сектор, розвиток якого надає можливість використовувати місцевий
енергопотенціал для виробництва екологічно чистої, безпечної для людей
електричної та теплової енергії, створювати нові робочі місця, розбудовувати
об’єкти важкої промисловості для впровадження сучасних технологій та переходу
на нове виробництво енергогенеруючого обладнання.
Останні два роки були знаковими для відновлюваної енергетики України.
Реалізація перших приватних проектів промислових ветроелектростанцій (ВЕС)
та фотоелектричних станцій, загальна встановлена потужність яких сягає
сьогодні наближається до 1 000 МВт. Стрімкий розвиток сектору відновлюваної
енергетики довів економічну доцільність проектів та привернув величезну увагу
з боку західних інвесторів.
Енергетична стратегія не повинна бути синонімом стратегії нарощування
надприбутків енергокомпаній та постачальників енергоносіїв, як вона сьогодні і
виглядає. Її мета повинна фокусуватися на вирішенні пріоритетних завдань
національної безпеки в енергетичній сфері.
На нашу думку, проект Енергетичної стратегії фактично консервує негативні
тенденції в розвитку паливно-енергетичного комплексу та економіки України в
цілому. В той час, як розвинуті країни світу ставлять за мету зниження споживання
паливно-енергетичних ресурсів, в проекті Оновленої Стратегії планується
збільшення споживання ПЕР. Ми вважаємо, що Енергетична стратегія України має
бути концентрованим виразом державної політики щодо підвищення ефективності

споживання енергії, що має виражатись в більш амбіційних цілях по зниженню
енергоємності економіки України та стабілізації споживання енергії.
Проект оновленої Енергетичної стратегії України є кроком назад у досягненні
енергетичної незалежності та сталого розвитку. Україна, яка за останні кілька років
вирвалась у лідери СНД та Східної Європи у сфері відновлюваної енергетики, у
випадку ухвалення подібної енергостратегії ризикує залишитись на узбіччі не
тільки Європи, а й світового економіки.
З огляду на зазначене, просимо Вас, пане Президенте, вжити заходів щодо
обов’язкового доопрацювання проекту оновленої Енергетичної стратегії та
врахування всіх пропозицій, які були надані розробникам цього документу з боку
Держенергоефективності України, профільних міністерств, профільних асоціацій
та інших експертних установ, і взяти під свій особистий контроль включення до
зазначеного проекту реального сценарію підвищення енергоефективності
національної економіки та розвитку сектора відновлюваної енергетики з
урахуванням поточного зростання даної галузі.
Голова
Громадської Ради при Держенергоефективності України за
рішенням Засідання Громадської Ради від 14 травня 2013 року.
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