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В
Василь СТЕ
ЕПАНЕНК
КО
Спец
цiалiсти каажуть: сум
ми, якi довведеться сп
плачувати в майбутн
ньому за послуги ЖК
КГ,
шокуують — яккщо зарплаати iстотноо не зросту
уть, у черггу за субси
идiями виш
шикуються не
лишее малозабеезпеченi, а й тi, хто має
м пристой
йнi заробiттки. Витоки
и проблеми
и, зазначаю
ють
фахiвцi, лежатьь у трьох площинах:: прогресую
ючому зроостаннi цiн на газ, по
оганому сттанi
наши
их ТЕЦ, коотелень та тепломерееж, i в том
му, що бiлььшiсть буди
инкiв у нас — холод
днi.
Все це зводитьься до одн
нiєї величеззної пробл
леми — ен
нергозалежн
ностi держ
жави. Експеерт
проеекту USAID
D «Реформ
ма мiськогго теплозаб
безпеченняя», енергоааудитор Василь Степ
паненкко зауважуєє, що, власне, увесь свiт
с стурбовваний зросстанням цiн
н на вуглевводнi. I наввiть
менш
ш енергозаалежнi крааїни шукаю
ють альтер
рнативнi джерела
д
ен
нергiї, праггнуть знач
чно
змен
ншити енерргоспоживаання. По таакому шляху, переконаний вiн, має пiти й Україна. Як
самее — про це ми запиталли Василя Степаненка.

Енерргетичнаа пастка
— Спочатку
С
н
наведу
проггнознi циф
фри зростання тарифiв до 20166 року, — каже Васи
иль
Степ
паненко. — На електрроенергiю вони зросттуть на 2500%, на при
иродний газз — на 2600%,
на теплову енеергiю — на
н 250%. Тут
Т основна загроза — у неспрроможностi населенн
ня i
бюдж
жетiв сплач
чувати все бiльшi кош
шти.
Багатто пiдпри
иємств теп
пломереж уже зарааз фактич
чно
фiнаансовi банккрути. Прооект РМТ проводив аналiз по 20
мiстаах України —чи можуть
м
пiд
дприємстваа ТКЕ взяяти
кред
дит. Виявил
лося, що жодне не мооже, оскiлььки в усiх або
а
майн
но в зааставi, або заборргованiсть перевищ
щує
норм
мативний рiвень,
р
тоб
бто всi воони стали iнвестицiй
йно
непрривабливим
ми. До вссього, у структуру тарифiв не
заклааденi коштти на розви
иток ТКЕ, плюс маєм
мо зростаю
ючi
непллатежi нааселення... Вiдтак прогресуєє знижен
ння
ефекктивностi того,
т
чим ми
м свого чаасу пишали
ися — систтем
центтралiзовано
ого теплопоостачання.
— Як
Я же вийти з цього тупика?
т
— Свiту
С
потрiб
бна нова економiчна
е
а модель. Про
П це заяввив
Генееральний сеекретар ОО
ОН Пан Гii Мун на економiчно
е
ому
форуумi в Давоссi. Глава ООН
О
вiдзн
начив, що в ХХ столiiттi
екон
номiка живи
илася надллишком при
иродних реесурсiв, алее їх
спаллювання
«спалює
шлях
до
процвiтання
в
майб
бутньому». Вiн заккликав iнввестувати в розвитток
ефекктивної енеергетики i у вiдновлю
юванi джереела енергiї.

Нещодавно Європейське спiвтовариство прийняло директиву EPBD — про енергетичну
ефективнiсть будiвель. Країни ЄС також зобов’язалися, пiдтримуючи темпи зростання
своїх економiк, знизити споживання енергоресурсiв на 20%.
Щоправда, в грошовому еквiвалентi на досягнення такої мети потрiбно за 15 рокiв
додатково спрямувати $4,5 трлн. Адже ця мета вимагає освоїти новi технологiї та
термомодернiзувати бiльшiсть iснуючих будiвель.
— Це пов’язано з тим, що у нас неправильно спроектованi будинки?
— Зараз пiд час будiвництва застосовуються новi енергозберiгаючi норми. Але бiльшiсть
житла зведено в минулому столiттi, коли газ був дешевим, а от цегла i цемент —
дефiцитними. Нинi втрати енергоносiя безпосередньо в таких будинках — 70-80%. У нас
також застарiле обладнання на котельнях, там втрачається 2-5% газу, а подекуди й до
10%. На транспортуваннi через зношенi мережi втрачаємо 13-20% енергоресурсiв. Отже,
заощадити треба на всьому ланцюгу проходження енергоносiя.
Нагадаю, що цiни на газ ростимуть упродовж двох десятилiть, а економiчна активнiсть
нашої старої монопаливної системи теплопостачання у цей час безперервно падатиме. До
всього, лiквiдацiя перехресного субсидіювання призведе до такого зростання цiн на
електрику i газ для населення, що їх не витримає бюджет жодної родини. Це своєрiдна
пастка. Власне, економiчна модель пiдприємств ТКЕ, народжена у епоху централiзованої
економiки, давно себе вичерпала.

Як заощадити 50 мiльярдiв
— Отже, нам потрiбно, щонайменше, активно взятися хоча б за утеплення своїх
осель?
— Насамперед, необхiдно розробити Нацiональну стратегiю та принципово нову систему
теплопостачання, що грунтується на термомодернiзацiї будiвель. Хочу вам озвучити двi
стратегiчнi мети, яких ми маємо досягти до 2025 року.
Перша. Необхiдно знизити потребу в тепловiй енергiї в системах централiзованого
теплопостачання України на 65%, що призведе до покращення економiки, екологiї i
нацiональної безпеки. Шлях до цього — масова термомодернiзацiя будiвель. Ми
вважаємо, що ця мета технiчно досяжна та економiчно обгрунтована. Це доводять моделi,
якi ми реалiзуємо в рамках проекту РМТ. Фактично за 10-15 наступних рокiв маємо
утеплити практично всi будiвлi i побудувати новi системи теплопостачання.
Друга.
Забезпечити
диверсифiкацiю паливно-енергетичного
балансу
систем
централiзованого теплопостачання мiст України. Потрiбно до 2025 року замiстити
природний газ мiсцевими видами палива i енергiї на 80%. Багатьох моїх колег це навiть
шокує. Але ми зробили схеми теплопостачання 15 мiст — у Криму, на Сходi, в
центральних регiонах. I можемо з упевненiстю заявити, що жодному мiсту України
для централiзованого теплопостачання не потрiбен природний газ.
Деякi країни цим шляхом пiшли ще ранiше. Наприклад, Швецiя пiд час першої
енергетичної кризи 1973-78 рокiв у тепловому i паливному балансi на 93% залежала вiд
iмпортних нафтопродуктiв — мазуту, газойля, газового конденсату... Шведи розробили
15-рiчну програму, за якою на змiну котельним на мазутi прийшли котельнi на бiомасi,
паливних пелетах, теплових насосах, природному газi, вугiллi. А ще почали

використовувати торф, скидне тепло промисловостi та мунiципалiтетiв... I зараз у
структурi паливного балансу Швецiї iмпортоване вуглеводневе паливо складає менше 7%.
Країна вже давно енергонезалежна. Це непогана модель i для України.
Ми також прагнемо до енергонезалежностi. У цiй справi допомога проекту USAID
«Реформа мiського теплозабезпечення» є своєчасною. Нещодавно завершили розробку
проекту по «Полтаватеплокомуненерго» щодо замiщення газу альтернативними видами
енергоресурсiв, насамперед бiомасою. Зауважу, що сiльськогосподарськi вiдходи
деревини в Українi щорiчно перевищують за паливним еквiвалентом потреби мiст у
природному газi. Ми також розробили подiбну 15-рiчну стратегiю для Запорiжжя, вона, до
речi, вже прийнята мiськрадою.

— Але ж на це потрiбнi немалi кошти?
— Так. Розрахунки показують, що тiльки на теромомодернiзацiю будинкiв нам треба не
менше 50 млрд євро. Тобто за 10 рокiв треба iнвестувати по 5 млрд євро. Так, це немало.
Але завдяки цьому зменшиться споживання теплової енергiї до 40-50 кВт/год на 1 м2, а
рiчне споживання газу — приблизно на 70% на рiк. А це — 10-12 млрд кубометрiв. Це та
критична величина, яка дасть можливiсть нашiй країнi використовувати для
теплопостачання мiст газ лише власного видобутку. А з урахуванням прогнозованого
зростання цiн на природний газ до $800-1000 за 1 тис. м3 до 2050 року виникає для
України можливiсть заощадити в платежах за iмпорт газу в наступнi 10 рокiв $50-70 млрд,
що навiть трохи бiльше, нiж нам потрiбно для глобальної модернiзацiї i будiвель, i систем
теплопостачання.
Iнна КОСЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»

ДОСЬЄ "УК"
Василь СТЕПАНЕНКО. Народився 7 грудня 1950 р. У 1975 р. закiнчив Донецький
полiтехнiчний iнститут за спецiальнiстю автоматика й телемеханiка. Брав участь у
створеннi низки енергосервiсних компанiй України. З 1999 року — голова правлiння
енергосервiсної компанiї «Екологiчнi системи», експерт проекту USAID «Реформа
мiського теплозабезпечення».
Інформація (новини, статті, документи, оголошення, реклама, інфографіка, фото), яку розміщено на сайті www.ukurier.gov.ua, є
власністю редакції газети «Урядовий кур’єр». Передрук зазначеної інформації чи будь-яке інше її поширення здійснюється лише за
згоди керівництва редакції. Під час використання інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Урядовий кур’єр» обов'язкове.

