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Current trends in global energy indicate a decrease in coal use and an 
increasing role for renewable fuels. This requires a comprehensive transformation of 
the industry, which requires an assessment of possible changes in generating capacity 
in the future. In this work, within the framework of the TRACER project, some 
estimates of changes in coal-generating capacity in the Donetsk region and Ukraine 
as a whole until 2030 and 2050 are collected. They point out that coal generation will 
remain a significant component for a long time. 

 

Вугілля – єдине джерело енергії в Україні з власними обсягами 
видобутку, потенційно достатніми для майже повного задоволення потреб 
національної економіки. Тому зміни в його використанні важливі для розробки 
інших заходів, дотичних до вугілля (екологічних, соціальних, енергетичних). В 
рамках проекту TRACER було оцінено можливі зміни генеруючих потужностей 
на вугіллі в Донецькій області та Україні в цілому до 2030 та 2050 років. 
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Прогноз для технологій вироблення енергії з використанням вугілля 
до 2030 

Розвиток пропозиції щодо поставок на ринок електричної енергії 
існуючими вугільними ТЕС буде визначатися наявністю, рівнями та 
механізмами підтримки виконання Національного Плану Скорочення Викидів 
від великих спалювальних установок, доцільністю підтримки в роботі 
електростанцій з невисокими Коефіцієнтом використання встановленої 
потужності, а також державною енергетичною політикою, зокрема, щодо 
механізмів обмеження викидів парникових газів та їх жорсткості. 

Енергетична стратегія України до 2035 року спрямована на інноваційний 
розвиток енергетичного сектору та будівництво або інвестиції в нові генеруючі 
потужності для заміни виведення з експлуатації [1]. Вибір типу виробництва 
буде залежати від прогнозованої цінової ситуації на паливо та інтенсивності 
розвитку кожного типу виробництва, що підвищить рівень конкуренції між 
ними, а також від впровадження розумних технологій для вирівнювання піків 
споживання. 

У сфері енергоефективності та охорони навколишнього середовища 
передбачається досягнення цілей щодо скорочення викидів SO2, NOx та пилу 
відповідно до Національного плану скорочення викидів з великих установок 
спалювання та запровадження в Україні системи торгівлі квотами на викиди 
парникових газів [2]. 

Вугільний сектор повинен досягти конкурентоспроможних та прозорих 
умов експлуатації шляхом подовження терміну експлуатації вугільних 
електростанцій, введення в дію консервації та/або заміни сучасними 
потужними маневреними потужностями додаткових 2-6 ГВт потужностей ТЕС, 
переводячи низку вугільних електростанцій з антрацитового на газове вугілля 
за умов техніко-економічної доцільності. 

Заходи щодо закриття / збереження збиткових державних шахт планується 
завершити до 2025 року. Для кожного місця буде прийнято соціальний та 
екологічний план пом'якшення. Ця робота (що передбачає масштабну 
міжнародну допомогу) має враховувати найкращі світові практики 
пом'якшення соціальних наслідків, які включають вихідну допомогу, поради 
звільненим працівникам, професійну підготовку та перепідготовку. 

Однак, враховуючи стан економіки Донецької області та України в цілому, 
до 2030 року не очікується істотних змін у технологіях спалювання вугілля на 
електростанціях. Загальна електрична потужність вугільних ТЕС у Донецькій 
області складе до 6000 МВт. Основні парогенератори, які працюють на вугіллі, 
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були встановлені в 1960–1970-х роках і працюють за надкритичними 
параметрами пари (545 °C, 24 МПа). В даний час немає системи очищення 
димових газів від діоксидів сірки і оксидів азоту не застосовується в Донецькій 
області. Крім того, не планується встановлення систем захоплення, 
використання та зберігання вуглецю (CCUS). 

Можливість підтримки існуючих потужностей у вугіллі ТЕС була 
прийнята відповідно до пропозицій щодо коригування Національного плану 
скорочення викидів, сформованих Робочою групою при Міністерстві 
енергетики України. 

Моделювання розвитку енергетики було здійснено Укренерго [3, 4]. Аналіз 
проводився за двома сценаріями. Сценарій “нейтральної кліматичної 
економіки” (SCNE), який передбачає своєчасне виконання законодавства, а 
також додаткову кліматичну політику, та еталонний сценарій (RS), створений 
для отримання модельної оцінки своєчасного та повного впровадження всього 
чинного законодавства, прийняте до 01.09.2019, а також проекти нормативно-
правових актів, розроблені та представлені станом на цю дату. Зі сценарієм 
еталонного розвитку енергії середня потужність вугільних енергоблоків в 
Україні зменшиться з 18,4 ГВт у 2021 році до 16,1 ГВт у 2030 році, у тому числі 
9,53 ГВт нових маневрених потужностей (2 ГВт маневрених потужностей з 
швидким запуском, табл. 1). При реалізації сценарію SCNE середня потужність 
вугільних енергоблоків в Україні зменшиться з 18,4 ГВт в 2021 році до 2,5 ГВт 
в 2030 році без введення в експлуатацію нових вугільних енергоблоків. 

Таблиця 1. Обмеження на можливість використання потужностей вугільних 
ТЕС за сценаріями, ГВт [4] 

Сценарії 2021 2025 2030 2035 2040 2050 
Песимістичний сценарій, у тому числі: 18,4 8,8 2,5 0 0 0 

існуючі енергоблоки – – – – – – 
Оптимістичний сценарій, у тому числі: 18,4 18 16,1 16,1 16,1 14 

існуючі енергоблоки 18,4 13,17 4,57 2,1 2,1 0 
реконструйовані або нові маневрові 

потужності 0 2,83 9,53 12 12 12 

високоманеврові потужності зі швидким 
стартом 0 2 2 2 2 2 

Ці сценарії можуть бути перенесені на Донецьку область у відповідних 
частках вугільних потужностей. На цей час загальна кількість вугільних 
станцій, які розташовані в Донецькій області, становить 6 ТЕС (Курахівська, 
Слов'янська – 880 МВт, Вуглегірська – 1200 МВт, Старобешівська, Зуївська та 
Миронівська) та 1 ТЕЦ (Краматорська). Старобешівська та Зуївська ТЕС 
розташовані на окупованій непідконтрольній території. 
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Відновлювана енергія та інші нові технології виробництва енергії   
У 2019 році в Україні та ЄС виробництво відновлюваних джерел енергії 

становило 3,6% та 23,8% відповідно, без урахування ГЕС та гідроакумулюючих 
електростанцій (ГАЕС), та 8,7% та 34,6% відповідно, з урахуванням 
потужностей гідроенергетики. 

У першому Національно визначеному внеску (NDC), поданому у 2016 
році, Україна самостійно визначила свою мету обмежити викиди парникових 
газів – у 2030 році вона не перевищить 60% рівня 1990 року. Цей рівень 
скорочення викидів парникових газів не є амбітним у контексті Паризької 
угоди, оскільки він передбачає збільшення національних викидів парникових 
газів на 75% до 2030 року щодо 2017 року. У 2018 році Україна оголосила про 
перегляд NDC з метою суттєвого збільшення її амбіції, які мали бути 
затверджені навесні 2020 року. Основним чинним законодавством з питань 
державної політики та управління в сфері зміни клімату є Основні засади 
(стратегія) державної екологічної політики України на період до 2030 року, 
Концепція реалізації держаної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 
року та відповідний план заходів до неї. 

У 2015 році, за даними Державної служби статистики України, структура 
первинної енергії характеризувалася високою часткою природного газу 28,9%, 
частка ядерної енергії становила 25,5%, вугілля 30,4%, сирої нафти та 
нафтопродуктів 11,6%, біомаса (біопаливо та відходи) 2,3%, ГЕС 0,5%, теплова 
енергія (теплова енергія навколишнього середовища та відходи техногенного 
походження) 0,5%, а вітрові та сонячні електростанції разом 0,3%. Загальна 
частка ВДЕ становила менше 4%. 

Передбачається постійно розширювати використання всіх видів 
відновлюваної енергії, що стане одним із інструментів забезпечення 
енергетичної безпеки держави. У короткостроковій та середньостроковій 
перспективі (до 2025 р.) Прогнозується, що частка відновлюваних джерел 
енергії в Україні зросте до 12% первинної енергії та щонайменше до 25% до 
2035 р., включаючи всю гідроенергетику та теплову енергію. 

Вироблена електроенергія використовується побутовими споживачами 
для власних потреб, а її «залишок» продається постачальнику універсальних 
послуг за «зеленим» тарифом. Станом на квітень 2019 року в Донецькій області 
було близько 70 таких побутових споживачів, і їхня кількість постійно 
збільшується. Обсяг реалізованої електроенергії за "зеленим" тарифом 
становить (залежно від сезону) близько 100–200 тис. кВт∙год, що становить 0,1–
0,2% споживання електроенергії в Донецькій області. 
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Прогноз для технологій вироблення енергії з використанням вугілля 
для 2050 

Державна політика має бути спрямована на мобілізацію інвестицій для 
забезпечення "зеленого" переходу шляхом створення сприятливих умов для 
приватних інвесторів та впровадження відповідних механізмів державної 
підтримки відповідно до вимог та стандартів такої підтримки, запроваджених у 
країнах ЄС без порушення правил державної допомоги. Внесок держави 
вимагатиме перегляду існуючих бюджетних програм у сфері енергетики та 
клімату, а також розробки нових фінансових інструментів (наприклад, для 
реалізації справедливого переходу, підтримки інновацій, сприяння інвестиціям 
у пріоритетних сферах зеленої економіки), включаючи проекти державного та 
муніципального співфінансування [6]. 

В електроенергетиці слід брати до уваги паралельні процеси модернізації, 
скорочення викидів парникових газів та поступове скорочення видобутку 
вугілля. Це має відбуватися шляхом розвитку новітніх технологій, які 
передбачають примус та / або стимули для впровадження передових технологій 
для ТЕС, які використовують невідновлювані джерела енергії (насамперед 
вугілля). В рамках примусу передбачається, що всі або певна частина 
електростанцій на вугіллі будуть використовувати певну технологію, зокрема 
внутрішньоциклову газифікацію, CCS. Стимули включають в себе прямі 
субсидії та/або допомогу в залученні фінансування для реалізації новітніх 
технологій та/або довгострокових закупівель по продукції або послуг ТЕС. 

За даними Укренерго, яка є оператором енергосистеми України з 
функціями оперативного та технологічного управління об’єднаною 
енергосистемою України, з оптимістичним сценарієм розвитку енергетики 
середня використана потужність вугільних енергоблоків в Україні зменшиться 
з 18,4 ГВт у 2021 році до 14,0 ГВт у 2050 році, у тому числі 12 ГВт нових 
маневрених потужностей, з яких 2 ГВт високоманеврених потужностей із 
швидким пуском. При реалізації песимістичного сценарію без введення в 
експлуатацію нових вугільних енергоблоків, видобуток вугілля в Україні 
припинить працювати. Ці сценарії можуть бути передані Донецькій області у 
відповідних частинах вугільних потужностей. 

Повна заміна вугільних теплових електростанцій (ТЕС) до 2050 року 
може бути зумовлена розвитком сонячної та вітрової електростанцій, а також 
електростанцій на біомасі в поєднанні з новими високоефективними 
електростанціями на природному газі (у більш віддаленій перспективі на 
синтетичних газах, вироблених з ВДЕ), технології накопичення та зберігання, 
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електроенергія для балансування в енергосистемі та, можливо, нові технології 
ядерної енергії. 

Відповідно до Стратегії низьковуглецевого розвитку за базовим 
сценарієм, загальні викиди СО2 в Україні зростуть з 347 млн тонн СО2 у 2020 
році до 592 млн тонн СО2 – у 2050 році. При реалізації енергоефективного 
сценарію це зростання можна зменшити до 448 млн тонн CO2, а при активному 
впровадженні ВДЕ зменшиться до 278 млн тонн CO2 [5]. Це стане можливим 
шляхом застосування таких заходів: 
 Впровадження на нових та існуючих електроенергетичних підприємствах 

високоефективних когенераційних установок з метою утилізації відходів 
тепла, що утворюється при виробництві електроенергії, та її постачання 
споживачам. 

 Створення конкурентних умов для вільного відбору споживачами 
постачальників різних видів енергії або палива з метою економії 
енергоресурсів та / або скорочення фінансових витрат. 

 Запровадження комунальних підприємств для підвищення ефективності 
використання природного газу в існуючих та / або модернізованих котельних 
установках. 

Стимулювання використання ВДЕ має включати: 
 Впровадження системи зеленого сертифіката з метою стимулювання 

виробництва та постачання чистої енергії . 
 Заохочення впровадження практики та обладнання, що сприятиме 

скороченню викидів парникових газів у виробництві сільськогосподарської 
продукції та продуктів харчування за рахунок збільшення виробництва та 
використання ВДЕ, таких як встановлення сонячних або вітрових 
електроприладів, використання гідроелектрогенераторів тощо. 

 Збільшення використання на підприємствах власної біомаси та біопалива та 
розширення програм енергоаудиту. 

 Збільшення виробництва біоетанолу, біодизеля та / або інших видів рідкого 
або газоподібного біопалива із сировини сільського та лісового господарства 
для заміни викопного палива, що використовується у стаціонарних та 
пересувних установках . 

Планується також збільшити частку когенерації, а там, де це буде 
економічно доцільно, технології уловлювання та зберігання вуглецю можна 
використовувати у спалювальних установках. 

“Стратегія низьковуглецевого розвитку” показує, що частка виробництва 
атомної енергії в електроенергетичному балансі України зменшиться до рівня 
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20–25%, а гідроенергетика залишиться на нинішньому рівні [5]. Нова атомна 
енергетика може бути побудована на основі технології невеликих модульних 
ядерних реакторів. Водночас імпорт електроенергії не повинен відігравати 
значної ролі в електроенергетичному секторі економіки, який, однак, поряд з 
експортом електроенергії, відіграватиме значну роль для збалансування 
об’єднаної енергетичної системи України. 

Україна має значний природний потенціал для здійснення «зеленого» 
переходу у всіх галузях економіки. Беручи до уваги можливості та доступність 
сучасних технологій відновлюваної енергетики, а також їх швидкий розвиток, 
Україна є цілком могутньою та економічно спроможною досягти 70% частки 
електроенергії ВДЕ у виробництві електроенергії. Більше того, значна частина 
(до 15%) може надходити від виробництва електроенергії з сонячних 
електростанцій на дахах домогосподарств та підприємств. 
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