Harvesting the energy of nature

Енергозалежність України

Розвиток відновлювальних джерел енергії в Україні (1)

В сьогоденні Україна енергетично залежна від постачання вуглеводневого та ядерного палива. Це формує зовнішню політику держави і робить економіку
залежною від цін на енергоносії.

Наприклад, за даними НАК
«Нафтогаз України»¹ в 2019
році Україна імпортувала
близько
половини
природного газу. При цьому у
1991 році частка імпорту
складала близько 80 %. Але
зменшення частки імпорту
протягом цих років не
відображає
зменшення
енергозалежності, оскільки
обсяги використання газу
скоротилися в чотири рази.
Таким чином, певні категорії
споживачів
ще
й
досі
повністю
залежні
від
імпортного газу.

Обсяги використання та імпорту природного газу в Україні
(млрд. куб.м)

Використання газу
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Але попри вірно встановлену стратегічну мету щодо розвитку власної генерації були допущені численні помилки, що мало не дискредитували всю галузь.
В законодавстві були встановлені гарантії щодо викупу всієї виробленої виробниками ВДЕ електричної енергії за «зеленим» тарифом, розмір якого не був
підкріплений можливостями фінансування з боку держави.
Треба заначити, що «зелені» тарифи, як схема підтримки розвитку відновлюваної генерації – відома схема, яка забезпечувала розвиток технології и її
удосконалення. Багато країн саме так створювали галузь ВДЕ:
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15 грудня 2010 р. Україна приєдналась до Договору про заснування Енергетичного
Співтовариства⁴. У жовтні 2012 року згідно рішення Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства
D/2012/04/MC-EnC «Про впровадження Директиви 2009/28/ЕС і внесення змін до Статті 20
Договору про заснування Енергетичного Співтовариства» Україна взяла на себе зобов’язання до
2020 року досягти частки енергії із ВДЕ на рівні 11 %⁵ в загальній структурі енергоспоживання
країни. У жовтні 2014 року було затверджено Національний план дій з відновлюваної енергетики
на період до 2020 року з урахуванням цілей щодо 11 % енергії з ВДЕ⁵. А в серпні 2017 р. Кабінет
Міністрів схвалив нову Енергетичну стратегію на період до 2035 року "Безпека,
енергоефективність, конкурентоспроможність"⁶. Стратегія підтверджує встановлені раніше цілі
щодо обмеження енергозалежності шляхом розвитку відновлюваної енергетики.
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В галузі ядерної енергетики Україна є на 100 % залежною від постачання ядерного палива². Атомна енергетика виробляє близько 53 %³ від загального
виробництва електроенергії України, тому залежність в цій галузі особлива небезпечна. Енергетична залежність суттєво впливає на зовнішню та внутрішню
політику держави, робить економіку держави залежною від цін на енергоносії та загрожує суверенітету України.
Усвідомлюючи небезпеку уряд України вирішив зменшувати енергозалежність шляхом розвитку відновлюваної джерел електроенергії (ВДЕ).

¹ Сайт НАК «Нафтогаз України» - http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/8B3289E9F4B2CF50C2257F7F0054EA23?OpenDocument&Expand=7&
² Національний Інститут стратегічних досліджень - https://niss.gov.ua/doslidzhennya/nacionalna-bezpeka/diversifikaciya-postachan-yadernogo-paliva-v-konteksti
³ Прогнозний енергобаланс України на 2020 р - http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245419213

Але при встановлені «зелених» тарифів необхідно чітко встановлювати мету розвитку відновлюваної генерації. Наприклад, Німеччина, Данія, США, Китай та
інші країни через встановлення «зелених» тарифів забезпечили розвиток машинобудівної галузі із значним потенціалом щодо експорту, створили велику
кількість робочих місць та зайняли лідируючі позиції в розвитку енергетичної галузі, нейтральної до навколишнього середовища. Ці країни розширили схему
підтримки відновлюваної енергетики, доповнивши схему "зелених тарифів" схемою аукціонів для забезпечення подальшого збалансованого розвитку, при
цьому початкові інвестиції через «зелені» тарифи забезпечили технологічну перевагу цих країн в новому сегменту ринку та повернулися в економіку
багаторазово.
Китай не очолював розвиток відновлюваної генерації з самого початку, але вибрав тактику, що була успішною. Оскільки ємність ринку відновлюваної
генерації Китаю значна і була потенційно цікава для виробників з Європи, Китай встановив передумову для постачання вітроенергетичного обладнання в
країну, а саме організацію виробництва обладнання локально. Таке рішення забезпечило передачу Know How щодо виробництва компонентів вітротурбін в
Китай та створило нові робочі місця. Поступово всі активні виробники вітрових турбін створили заводи та перенесли значну долю виробничих потужностей в
Китай. А з годом Китай створив свою власну вітроенергетичну галузь та власні бренди з виробництва вітрогенеруючого обладнання, найбільші виробники:
«GoldWind», «Sinovel», «Dongfang Jin».
Навіть Росія, яка не є залежною від вуглеводневих ресурсів чи ядерного палива, почала виробництво вітрових турбін Siemens, Vestas та Lagerwey для
будівництва своїх об`єктів вітрової генерації та в подальшому для формування власної самодостатньої галузі вітрової енергетики.
⁴ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a27
⁵ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/902-2014-%D1%80
⁶ http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245239564&cat_id=245239555

Розвиток відновлювальних джерел енергії в Україні (2)

Розвиток відновлювальних джерел енергії в Україні (3)

В Україні розвиток відновлюваної генерації проходив інакше та наразі призупинився через кризу,
спричинену
зависокими
встановленими
«зеленими»
тарифами,
дефіцитом
бюджету
ДП «Гарантований покупець» та неякісним контролем з боку держави.
Як вже згадувалось, в Україні був встановлений досить значний розмір «зеленого» тарифу,
насамперед на електроенергію, вироблену з енергії сонця.
Національним планом дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року було передбачено
будівництво 2300 МВт встановленої потужності сонячної генерації та 2280 МВт встановленої
потужності вітрової.

Попри вірно встановлені цілі щодо розвитку сонячної та вітрової енергетики в Національному плані дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року
законом України про електроенергетику⁷ тарифи на електричну енергію вироблену з використанням енергії сонця були встановлені на 66 % вище, ніж на
електричну енергію вироблену з використанням енергії вітру (вказано за період з 01.01.2015 р. до 31.12.2015 р. – перший рік після затвердження
національного плану дій).

Треба зазначити, що сонячна та вітрова енергетика мають суттєво різні коефіцієнти використання встановленої потужності (КВВП). Національний план дій
встановлював цілі не тільки в термінах встановленої потужності, але і в термінах виробленої електричної енергії. Так очікувалось в 2020 році виробництво
2420 ГВт·г сонячною генерацією (що відповідає приблизно КВВП 10,5 %), та 5900 ГВт·г вітровою генерацією (КВВП 38,6 %).
Таким чином за Національним планом дій передбачалось, що СЕС вироблятимуть близько 1,5 % електричної енергії, а вітрові – 3,8 % в енергетичному
балансі України, тобто генерація ВЕС в 2-3 рази більше за генерацію СЕС. Таке співвідношення є ознакою гармонійно розвинутої енергетичної системи, де
розвиток відновлюваної генерації відбувається з урахуванням потреб в балансуючих потужностях та більш позитивно формується ринкова ціна на
електроенергію. На сьогодні, в Україні склалася наступна ситуація щодо співвідношення вітрової та сонячної генерації в порівнянні с Національним планом
та в порівнянні з розвинутими країнами.

Власно кажучи, в Україні були встановлені високі «зелені» тарифи. Тому було декілька причин:
1. Економіка України не могла забезпечити фінансування запланованих темпів будівництва ВДЕ, тому залучались інвестори.
2. Інвестиційний кредитний рейтинг України завжди знаходився на рівні «спекулятивний»⁸, тому «зелені» тарифи певним чином
врівноважили для інвесторів ризики.

З квітня 2020 року відновлювана генерація, особливо сонячна, обмежується щодня диспетчером системного оператора для збалансування системи. Це ясна
ознака домінування сонячної генерації в енергетичному балансі та безконтрольного з боку державних органів розвитку відновлюваної генерації до 2020
року.
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Отже, операційні доходи інвесторів, що отримувались через продаж виробленої електричної енергії за «зеленим» тарифом витрачались на обслуговування
обладнання, обслуговування фінансового боргу та гарантували отримання «фантастичної» дохідності зовнішнім та внутрішнім інвесторам на весь період дії
«зеленого» тарифу.
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Частка електричної енергії, що вироблена сонячною та вітровою генерацією, в енергобалансі різних країн
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Держава ж мала задавати, яким чином вона розпоряджається отриманими інвестиціями, але:
1.
До 80 % інвестицій в відновлювальну енергетику вилучалися й шли на сплату генеруючого обладнання чи фінансових витрат та
виводились за межі країни.
2.
Близько 20 % від обсягу інвестицій було вкладено в будівництво, ця частка інвестицій вкладалася безпосередньо в робочі місця та
економіку України.

Українська економіка безпосередньо інвестувала у економіки інших країн, отримуючи свою власну відновлювану генерацію за дуже дорогу ціну. Так не
могло продовжуватись занадто довго. Впровадження нового ринку електричної енергії створило умови, які проявили внутрішні проблеми галузі.
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Але можливість для подальшого розвитку, тим не менш, існує:
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⁷ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/575/97-%D0%B2%D1%80
⁸ https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_credit_rating
⁹ https://www.irena.org/documentdownloads/publications/re_technologies_cost_analysis-wind_power.pdf

Вітровий парк ТОВ «ВІНД ФАРМ» потужністю 800 МВт
ТОВ «ВІНД ФАРМ» розробляє проєкт вітрової станції 800 МВт в Нікольському та Мангушському районах Донецької області. Цей проєкт має ряд властивостей,
що дозволять йому змінити підхід до розвитку відновлюваної генерації та вказати шлях до реформи для вирішення проблем галузі відновлювальної
енергетики. Ключове значення мають масштаби проєкту, які обумовлюють виконання передумов, які необхідні для створення локального виробництва
компонентів вітротурбін та зацікавленості провідних виробників вітрогенеруючого обладнання.
▪
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19 лютого 2020 р. відбулася зустріч із керівництвом Донецької ОДА стосовно
реалізації проєкту. Зважаючи на те, що розвиток альтернативної енергетики та
надходження інвестицій є вкрай важливими для Донеччини, за результатами
зустрічі домовились про підтримку проєкту з боку Донецької ОДА.
* - згідно з попередньою оцінкою, виконаною компанією «Deutsche WindGuard»
** - отримання надбавки за використання обладнання українського виробництва

Загальна потужність – 800 МВт. Реалізація запланована чотирма
чергами по 200 МВт
Розташування: південь Донецької області, на території Нікольського
та Мангушського районів, в 20 км від м. Маріуполь
Плановані точки приєднання: ПС «Південнодонбаська 750 кВ» та ПС
«Азовська 220 кВ»
Кількість вітрових турбін – до 144 одиниць (для Vestas V150-5.6MW)
Середньорічна швидкість вітру на висоті 120 м – 7,6 м/с *
Прогнозна щорічна генерація (Free/Gross Energy Yield) – 3129 ГВт·г (P50)*
Орієнтовний об`єм інвестицій – $ 940,0 млн
Строк реалізації - 7 років (початок будівництва першої черги – 2021 р.)
Коефіцієнт використання встановленої потужності - 37 % *
прийнятий для розрахунку ринковий тариф – 6-7 Євро центів за 1 кВт⋅г з
надбавкою забезпечує привабливі фінансові показники **
Окупність – до 8-9 років

Результат будівництва та приєднання ВЕС ТОВ «ВІНД ФАРМ»
Поточний стан електричних мереж

Стан електричних мереж після реалізації
проєкту

Балансові умови та розроблена
комп’ютерна модель в форматі
PowerFactory наведеної схеми
приєднання вітропарку ТОВ
«ВІНД ФАРМ» були погоджені с
боку НЕК УКРЕНЕГРО листом
№01/34317 від 04.09.2019 р.

Умовні позначення:
Мережі 750 кВ

Мережі 330 кВ, відключені

Мережі 220 кВ, відключені
Мережі 330 кВ

Мережі 110 кВ

На мапі регіону зображені підстанції та повітряні лінії (ПЛ), що мають значення для реалізації проєкту. На першій схемі зображений поточний стан
електричних мереж регіону. Через те, що Старобешівська ТЕС не працює в складі ОЕС України, підстанція ПС 220 кВ «Азовська» має суттєвий дефіцит
електричної енергії. При цьому, необхідно зазначити, що ПС 220 кВ «Азовська» - є основним джерелом електричної енергії для всієї західної частини
м. Маріуполь. Приєднання ВЕС до електричних мереж буде виконано трьома етапами:
1. На першому етапі реалізації проєкту вітрової електростанції ТОВ «ВІНД ФАРМ» будуть збудовані центральна підстанція 330 кВ, ПЛ-330 кВ до ПС 750
кВ «Південнодонбаська» та перші черги будівництва самої вітрової електростанції, та виконані необхідні реконструкції на ПС 750 кВ
«Південнодонбаської»
2. На другому етапі НЕК УКРЕНЕГРО здійснює реконструкцію повітряних ліній, які не використовуються - ПЛ-220 кВ після реконструкції стає ПЛ-330 кВ,
що з’єднує ПС 330 кВ «Зоря» та ПС 220 кВ «Азовська». На ПС 220 кВ «Азовська» будується розподільчий пристрій 330 кВ, та підстанція стає - ПС 330 кВ
«Азовська»
3. Масштабна електрифікація завершується: підстанції 330 кВ ТОВ «ВІНД ФАРМ» та ПС «Азовська» з’єднуються новозбудованою ПЛ-330 кВ, вітрова
електростанція виходить на повну проєктну потужність 800 МВт, а місто Маріуполь отримує надійне енергокільце, що зображене на другій схемі.

Потужні промислові центри міста Маріуполь отримують джерело живлення, яке здатне повністю задовільнити потреби в
електричній енергії. Підстанції 330 кВ регіону об’єднані в енергокільце, що значно підвисть надійність енергопостачання як
промислових так і побутових споживачів. При цьому Маріуполь споживатиме всю вироблену електроенергію вітрової станції

Особливості інфрастуктури вітропарку

Локальне виробництво компонентів вітрових турбін
ТОВ «ВІНД ФАРМ» впевнено, що інвестиції, які залучає відновлена енергетика, повинні працювати на користь України, тому організація локального
виробництва компонентів вітрових турбін є неодмінною умовою, адже, як було показано раніше, без цього до 80 % інвестицій знову покидають Україну.
Для того, щоб зробити цю величезну частку від інвестиції максимально корисною для економіки країни треба не просто використовувати обладнання
Українського виробництва, але зробити вироблене обладнання конкурентоспроможним на Європейських ринках. Для цього необхідно заснувати
виробництво сучасного обладнання, яке користується попитом. Простіший путь для цього – залучити до роботи над проєктом провідного виробника
вітрових турбін. Отже необхідно створити умови, щоб такий виробник погодився передати Know How, організував виробництво, допоміг придбати для
виробництва обладнання, забезпечив сертифікацію виробництва, тощо. Однією з таких передумов є гарантія великих початкових обсягів замовлень для
нового виробництва, що зробить інвестиції для такого виробника менш ризиковими.
Встановлена потужність проєкту 800 МВт є потенційно достатнім обсягом замовлень, тож компанія ТОВ «ВІНД
ФАРМ» розпочала перемовини з провідними виробниками вітрогенеруючого обладнання та вже отримало
підтвердження зацікавленості від одного з лідерів в галузі.

Перетворення шлакових відвалів м. Маріуполь в технологічні проїзди по вітрового парку ТОВ «ВІНД ФАРМ»
Величезну екологічну проблему для м. Маріуполь складає наявність шлакових відвалів, які займають значну площу в межах міста. При цьому, металургійні
шлаки є чудовим матеріалом для будівництва доріг та можуть бути використані при будівництві вітроелектростанцій.
В рамках реалізації проєкту очікується будівництво близько 200-250 км доріг, для чого буде використано близько 1 млн м³ шлаків. Технологія, яка
використовується при будівництві технологічних проїздів між об'єктами інфраструктури вітропарку, дозволяє отримати догори з покриттям, яке по міцності
можна порівняти з асфальтовим.
В результаті реалізації проєкту, крім значного зменшення обсягу шлакових відвалів на території м. Маріуполь, на території Нікольського і Мангушського
районів Донецької області з'явиться 200-250 км польових доріг з твердим покриттям.
Побудовані дороги будуть використовуватися як експлуатаційним персоналом ВЕС для обслуговування об'єктів інфраструктури вітропарку так і місцевими
фермерами. При цьому, всі земельні ділянки під створеними дорогами будуть знаходиться в оренді у ТОВ «ВІНД ФАРМ», за рахунок чого будуть
поповнюватися бюджети Нікольського і Мангушського районів Донецької області.

В Маріуполі знаходяться підприємства машинобудівної галузі, на базі яких можна було б створити
виробництво компонентів вітрових турбін, наприклад, «Азовмаш». Це підприємство в минулому великий
виробник залізничних цистерн, які за технологією виробництва схожі з баштами для вітрових турбін.
Башти в середньому мають вартість до 25 % вартості вітрової турбіни¹⁰, а це означає, що близько 20 % від
вартості інвестицій можна залишити в Україні лише заснувавши виробництво сучасних башт в Україні.
Вартість генератора складає до 5 % вартості вітрової турбіни. Виробництво генераторів потенційно
можливо забезпечити на українських підприємствах.
Ще до 25 % вартості вітрової турбіни складає гондола. Таким чином, додатково заснувавши збірне
виробництво гондол в Україні, можна залишити вже близько половини від розміру інвестицій в проєкт
ТОВ «ВІНД ФАРМ».
Потенційно, маючи перший крупний обсяг замовлень будь-який виробник буде згоден організувати
виробництво сучасних вітрових турбін в Україні. Значну частку вартості компонентів вітрових турбін
складають логістичні витрати – майже 10 %¹¹. Наприклад, сьогодні великі ринки збиту вітрових турбін
знаходяться в Європейських країнах, а виробництво сконцентровано в Китаї, за 8000 км морськими
шляхами від місця застосування.
Україна займає вигідне місцезнаходження і становище. По-перше, Україна знаходиться значно
ближче до Європейських ринків збуту, ніж Китай, тому має перевагу. По-друге, Україна є великим
виробником сталі. Українські металургійні підприємства вже постачали сталь для виробництва башт
для вітрових турбін. За умови виробництва башт в Україні, наприклад в Маріуполі, внутрішні
логістичні витрати будуть мінімальні. Ці дві сприятливі умови зроблять українське обладнання
конкурентоспроможним в Європі, та гарантуватимуть подальші замовлення та постійне
завантаження виробництва.
¹⁰ https://www.irena.org/documentdownloads/publications/re_technologies_cost_analysis-wind_power.pdf
¹¹ https://www.windpowermonthly.com/article/1000918/cutting-transport-costs-down-size

Позитивний ефект від реалізації проєкту ТОВ «ВІНД ФАРМ»
Залучення інвестицій

У зв'язку з тим, що частина території Донецької і Луганської областей є тимчасово окуповані, починаючи з 2014 року дані області є аутсайдерами в частині
інвестицій та розвитку, зокрема розвитку відновлюваних джерел енергії.
Реалізація проєкту ВЕС ТОВ «ВІНД ФАРМ» націлена на залучення інвестицій в Донецьку область близько $ 940 млн. та розвиток сектора відновлюваної енергетики.
Успішно реалізований проєкт має створити позитивний прецедент і передумови для подальшого інвестування в цілому у розвиток регіону.

Вирішення проблеми
електропостачання
м. Маріуполя та розвиток
існуючої електричної мережі з
Smart Grid

1. Вирішення проблеми електропостачання м. Маріуполь:
Внаслідок конфлікту на Донбасі, м. Маріуполь з майже пів мільйоном мешканцями, школами, лікарнями, портом та заводами може годинами залишатися без
електричної енергії, оскільки надійні схеми енергопостачання так і не були відновлені. Суттєвим вкладенням у вирішення проблеми електропостачання стане
об’єднання підстанцій 330кВ регіону в потужне енергетичне кільце, завдяки якому промислові та побутові споживачі отримуватимуть електричну енергію за будь
яких обставин.
2. Розвиток існуючої електричної мережі регіону з використанням технологій Smart Grid.

Покращеня екологічної ситуації
в регіоні

1. Зменшення шлакових відвалів м. Маріуполь: очікується будівництво близько 200-250 км доріг, для чого буде використано близько 1 млн м³ шлаків. Завдяки
мінімальному плечу доставки (20 км), саме маріупольські металургійні шлаки найкращим чином підходять для їх використання в будівництві інфраструктури ВЕС.
2. Зменшення викидів СО2 на 2 млн тон щорічно після виходу ВЕС на повну проєктну потужність.

Організація локального
виробництва компонентів
вітротурбін

В рамках реалізації проєкту передбачається організація виробництва компонентів вітрових турбін в Україні, тобто створення виробничого ланцюга, який
включатиме гірничо-видобувну галузь, металургію, машинобудівництво, транспортну та будівельну галузь та енергетику. При цьому виробництво не буде
обмежуватись тільки потребою вітрового парку ТОВ «ВІНД ФАРМ». Передбачається створення саме експортної галузі, яка буде працювати не тільки на внутрішній,
а й на зовнішній ринки. Цей напрямок важливий для України, отже створює валютну виручку, додаткові податки, робочі місця та надходження до фондів
соціального страхування та пенсійного фонду. У 20 км від вітрової станції ТОВ «ВІНД ФАРМ», в м. Маріуполь, розташовуються два металургійні комбінати, які
випускають всю необхідну номенклатуру прокатної сталі, необхідної для виробництва башт для вітротурбін, машинобудівний завод «Азовмаш», а також два
морських порти. Все це є оптимальними умовами для створення та конкурентного функціонування експортної галузі з виробництва компонентів для вітротурбін.

Продаж генеровоної
електроенергії за ринковим
тарифом

ТОВ «ВІНД ФАРМ» передбачає продаж виробленої електроенергії на ринку електричної енергії на загальних умовах, - без “зеленого” тарифу та аукціонної ціни за
1 кВ*г. Це сприятиме розвитку ліквідності ринка електричної енергії, та зменшенню ціни на електричну енергію. Для залучення інвестицій, економіка Проєкту
може виявитись недостатньо привабливою, тому Компанія розраховує на отримання надбавки за використання обладнання українського виробництва
(компонентів для вітротурбін). Ця надбавка буде сформована за рахунок додаткових податкових відрахувань від функціонування створеної експортної галузі з
виробництва компонентів для вітротурбін.

Додаткові надходженя до
бюджетів різних рівнів

В рамках реалізації проєкту, на різних його етапах (девелопмент, будівництво, експлуатація), будуть забезпечені додаткові надходження в бюджети різних рівнів:
1.
Загальнодержавний бюджет – податок на прибуток підприємств, відрахування до фондів соціального страхування та пенсійного фонду.
2.
Бюджет Донецької області – податок на прибуток.
3.
Бюджети Нікольського та Мангушського районів Донецької області – податок на прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб, податок на майно
(орендна плата за користування земельними ділянками).

Програми соціального
партнерства

Згідно з програмами соціального партнерства, які будуть розроблені спільно с місцевою владою територій впровадження плановою діяльності, та які будуть
націлені на системне соціальне партнерство з територіями на термін всього строку експлуатації вітропарку, ТОВ «ВІНД ФАРМ» на щорічній основі буде виконувати
часткове або повне фінансування створення або реконструкції об`єктів соціальної інфраструктури Нікольського та Мангушського районів Донецької області,
передбачених узгодженими Програмами соціального партнерства.

Створення робочих місць

Поточна екологічна ситуація в Україні та м. Маріуполь

В рамках реалізації проєкту, на різних його етапах (будівництво, експлуатація), буде створено орієнтовно робочих місць:
- на період будівництва вітропарку – від 150 до 350 (на різних етапах будівництва)
- на період експлуатації вітропарку – 50
- в суміжних галузях задіяних в локальному виробництві компонентів вітротурбін – кількість додаткових робочих місць буде розраховано експертною оцінкою
впливу від реалізації проєкту, яка ініціюється Донецькою ОДА в рамках реалізації Стратегії розвитку Донецької області до 2027 року.

На зображені наведені офіційні дані Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища України за підсумками 2018 року, Центральної геофізичної обсерваторії
ім. Б. Срезневского та Гідрометцентру за перше півріччя 2019 року. Два з десяти найбільш "брудних" підприємств України сконцентровані в межах м. Маріуполь:
•
Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча.
•
металургійний комбінат «Азовсталь».
Крім вказаних вище підприємств, в межах міста також знаходиться ще одне "брудне" виробництво: дочірнє підприємство металургійного комбінату «Азовмаш» - коксохімічний
завод «Маркохім».

Поточна екологічна ситуація в м. Маріуполь

Додаткові можливості для проєкту ТОВ «ВІНД ФАРМ»
В Європейському Союзі задля зменшення викидів виробники сталі планують відмовитись від використання коксу та
випробовують нову технологію прямого відновлення заліза. Для цього використовується водень, який виробляють
саме за допомогою з відновлюваних джерел енергії. Тому для підтримки своїх виробників в Європейському Союзі з
2021 очікується впровадження мита для імпортерів сталі, що була вироблена за «брудною» технологією14.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії (ЦГО)
ім. Б.Срезневского¹², одним з лідерів по забрудненості серед
міст України є промисловий гігант – м. Маріуполь, який є
найбільш брудним містом в Європі¹³, де практично
півмільйонне населення щодня знаходиться під впливом
екологічних наслідків. Основою техногенного навантаження
м. Маріуполь є промислові підприємства. Більше 90 % всіх
викидів в атмосферу, в річки і в Азовське море - це результат
роботи підприємств металургійної галузі:
•
•
•

Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча.
Металургійний комбінат «Азовсталь».
Коксохімічний завод «Маркохім».

Викиди забруднюючих речовин в м. Маріуполь складають близько
330100 т на рік, у т.ч.:
•
•
•
•
•

чадний газ — 80 %
діоксид сірки — 5 %
пил (в тому числі метали) — 5 %
оксиди азоту — 5 %
інші — 5 %

Загалом - 0,75 т на одного
мешканця міста на рік

У даній ситуації в числі аутсайдерів може виявитися металургійна галузь України, де виникають додаткові
можливості для проєкту ТОВ «ВІНД ФАРМ».

Основні передумови наступні:
• Вітропарк ТОВ «ВІНД ФАРМ» розташований в безпосередній близькості від одного з
найбільших промислових міст України – м. Маріуполь.
• м. Маріуполь – місто, де розташовані два з найбільших металургійних комбінатів
України, майбутні споживачі виробленої електроенергії;
• м. Маріуполь – імовірно, одне з найбільш зручних місць в Україні для виробництва
водню завдяки доступному водному ресурсу – малосолене Азовське море (вода є
поновлюваним ресурсом в процесі використання зеленого водню)
Результат використання додаткових можливостей проєкту ТОВ «ВІНД ФАРМ»:
• вирішення екологічної проблеми м. Маріуполя та прилеглої акваторії Азовського моря
• збереження конкурентоспроможності української металургійної галузі.

Вітряний парк під Маріуполем може згенерувати достатньо «зеленої» електроенергії для забезпечення конкурентоспроможності Маріупольських
виробників сталі, що свідчить про великий потенціал проєкту вітрової станції компанії «ВІНД ФАРМ».
Тож проєкт компанії «ВІНД ФАРМ» - це обґрунтована інвестиція, яка призведе до експонентного економічного ривку, створення соціальної та
економічної стабільності регіону, а в подальшому може стати основою для суттєвих покращень його екологічного стану.
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¹² http://cgo-sreznevskyi.kyiv.ua/index.php
¹³ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5

https://www.reuters.com/article/us-climate-change-eu-carbontax-explainer/explainer-what-an-eu-carbon-border-tax-might-look-like-and-who-would-be-hit-idUSKBN1YE1C4

Поточний підхід у вирішенні наявних екологічних проблем на території
Європейського союзу
Законодавчі передумови / законодавчі ініціативи*
Паризька угода (L'accord de Paris)
угода в рамках Рамкової ковенції ООН про зміну клімату (UNFCCC) щодо регулювання заходів зі зменшення
викидів діоксиду вуглецю, з 2020 р. Паризька хартія має прийти на зміну Кіотському протоколу.
Європейська зелена угода (The European Green Deal)
це набір політичних ініціатив, висунутих Європейською Комісією з загальною метою зробити клімат
Європи нейтральним до 2050 року. План, окрім всього, включає потенційні тарифи на викиди СО2 для країн,
які не обмежують забруднення парниковими газами однаковою швидкістю.
Національна воднева стратегія (Nationale Wasserstoffstrategie)
Міністерство економіки та енергетики Німеччини підготувало концепцію Національної водневої стратегії
(поки проєкт), в якому уряд прагне до 2030 року покрити близько 20% споживання водню в Німеччині,
воднем, що не містить СО2. Для цього необхідно створити виробництво водню «в розмірі трьох, якщо
можливо, п'яти ГВт електролізної потужності». В процесі виробництва буде використовуватися
електроенергія з відновлюваних джерел. Держава планує стимулювати виробників електроенергії з ВДЕ,
впливаючи на ціни на електроенергію, що йде на вироблення водню шляхом коригувань «компонентів ціни,
обумовлених державою». Необхідність зміни нормативної бази для створення необхідних передумов
перевіряється.
Концепція загальнонаціональної водневої інфраструктури
Асоціація газотранспортних операторів Німеччини представила концепцію загальнонаціональної водневої
інфраструктури в формі карти газових мереж та інфраструктурних об'єктів. Публікуючи проєкт перспективної
водневої мережі, оператори хочуть внести свій вклад в водневу стратегію, що формується зараз німецьким
федеральним урядом, і позначити перший конкретний крок до майбутньої водневої економіки, говориться
в заяві Асоціації.
Голландська компанія TenneT і голландська така ж газова інфраструктурна компанія Gasunie виконали
спільну роботу, в якій також розглядаються варіанти і можливості використання газової інфраструктури
Нідерландів і Німеччини в «кліматично-нейтральної» економіці.
Сценарії функціонування газового і електричного господарства
Інфраструктурні організації, Об'єднання операторів європейських газотранспортних систем (ENTSOG) і
Європейська мережа системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E) почали формувати спільні
сценарії функціонування газового і електричного господарства в умовах повної декарбонізації ЄС.

Фактична робота провідних країн Європейського союзу щодо впровадження
водневої технології
Німеччина
Металургійний гігант ArcelorMittal підтримує «The European Green Deal» Європейської комісії, що підтверджується стартом спільного проєкту ArcelorMittal та
компанії Midrex. Перша угода між компаніями призначена для демонстрації великомасштабного виробництва і використання заліза прямого відновлення
(DRI) в Гамбурзі. DRI повинен проводитися зі 100-відсотковим вмістом водню в якості відновника. У найближчі роки демонстраційний завод буде виробляти
близько 100 тис. тон заліза прямого відновлення в рік з використанням водню15.

Франція
Компанії ENGIE, DLVA та Air Liquide вступають в амбітне партнерство з виробництва зеленого водню в промислових масштабах. Угоду про співпрацю з
розробки проєкту «HyGreen Provence», яка спрямована на виробництво, зберігання і розповсюдження зеленого водню. Проєкт буде розроблятися в кілька
етапів, причому перші результати заплановані до кінця 2021 року, а можливий заключний етап - в 2027 році. В кінцевому рахунку, щороку можна буде
виробляти кілька десятків тисяч метричних тон поновлюваного водню, щоб забезпечити широкий спектр використання16.

Нідерланди
Консорціум, який об'єднує Gasunie, Groningen Sea Ports і Shell Nederland, оголосив про плани запустити проєкт NortH2. Метою проєкту є виробництво водню
з використанням тільки відновлювальних джерел енергії. Необхідна електроенергія буде генеруватися морським вітропарком потужністю 3-4 ГВт, який буде
запущена в 2030 році. До 2040 року її потужність планується збільшити приблизно до 10 ГВт. Виробництво «зеленого водню» спочатку планується в
Еемсхавене, а потім, можливо, і на морських об'єктах, як очікується, до 2040 року досягне близько 800 тис. тон в рік. Це дозволить скоротити викиди
діоксиду вуглецю на майже семи мегатон в рік17.

Бельгія
Порт Остенде DEME і PMV пропонують амбітний план зеленої енергії та націлені на скорочення викидів CO2 у Фландрії (Бельгія) приблизно на 500 000 1 000 000 тон в рік шляхом виробництва зеленого водню. Порт Остенде, DEME Concessions і PMV оголосили про ексклюзивне співробітництво. Їх мета
полягає в тому, щоб до 2025 року в районі порту Остенде (місто, розташоване на узбережжі Північного моря) була запущена установка з виробництва
зеленого водню. Цей кінцевий продукт, зелений водень, буде служити джерелом енергії для електрики, транспорту, тепла і палива, а також сировиною для
промислових цілей. Назва проєкту - HYPORT® Oostende. HYPORT® Oostende внесе значний вклад у досягнення кліматичних цілей Бельгії та Європи18.

¹⁵ https://www.azovpromstal.com/news/one/id/7688
¹⁶ https://energies.airliquide.com/air-liquide-dlva-and-engie-are-entering-ambitious-partnership-produce-green-hydrogen-industrial
¹⁷ https://www.groningen-seaports.com/en/nieuws/europes-largest-green-hydrogen-project-starts-in-groningen/
18 https://www.deme-group.com/news/hyportr-green-hydrogen-plant-ostend
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