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Україна
МОЖЛИВОСТI СИСТЕМНОГО ПIДХОДУ ДО ЕНЕРГОРЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ,
ЕНЕРГОВИРОБНИЦТВА ТА ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ
НА РЕГIОНАЛЬНОМУ ТА ДЕРЖАВНОМУ РIВНЯХ.
The main economical, resource and ecological problems of Ukraine may be
solved by the systems approach to the energy production, consumption and
conservation on the regional level. It includes all aspects, beginning from
primary utilities, up to unusable energy dissipation. In this case it becomes
possible to simulate the minimal energy cycle in emergency situations followed
by increase of energy consumption up to the normal rate. It allows
to
introduce
the non-traditional power sources and energy recycling
more efficiently.
Зкоординованiсть державної енергетичної полiтики з регiонами
визначає успiшнiсть вирiшення основних економiчних, ресурсних та
екологiчних проблем, оскiльки необхiднi структурнi змiни в Українi
вiдбуваються саме на цьому рiвнi. Тiльки по регiонах можливо визначення реального матерiально-енергетичного балансу виробництва та
споживання, з якого складаються дiйснi енергетичнi потреби та
вiдповiднi економiчнi та екологiчнi наслiдки для держави в цiлому.
Системне вивчення проблеми на територiальному рiвнi дозволяє
охопити все коло питань вiд наявностi (надходження) первинних
енергоносiїв, через транспортування
та
трансформування,
до
розсiяння залишкiв енергетичних ресурсiв пiсля споживання. Це, у
свою чергу, вимагає повної змiни як нормативно-правової основи отримання iнформацiї про наявнiсть та використання енергоресурсiв,
так i механiзму опрацювання цiєї iнформацiї в регiональних та галузевих органах управлiння. Замикає це коло проблем запровадження
таких економiчних спiввiдносин у енергоресурснiй сферi, якi забезпечуватимуть симбiотичний розвиток державних i пiдприємницьких
структур за прикладом країн з розвинутою ринковою економiкою.
Це, наприклад, дозволить органам статистики перейти вiд схоластичного накопичення масивiв майже безсистемних даних до динамiчного
iнформацiйного
забезпечення
iнтересiв
окремих
пiдприємств, регiонiв та нацiонального управлiння в
цiлому.
Сьогоднi ж ми не маємо можливостi оперативно оцiнити навiть реальну енергомiсткiсть сiльськогосподарської продукцiї, що вже призвело до вкрай драматичних наслiдкiв.
Виходячи з реальної ситуацiї в Українi, побудову системи слiд
починати з забезпечення рiвня виживання, тобто з побудови моделей
мiнiмально
припустимого
рiвня кругообiгу енергiї у кожному
регiонi. Це, з одного боку, значно спрощує завдання. З iншого боку,
(що
також є досить актуальним) з'являється можливiсть
послiдовно ускладнювати модель з поступовим нарощуванням енерговиробництва та споживання до нормального рiвня за рiзними можливими
сценарiями.
Основними аспектами
побудови
регiональної системи є її
внутрiшня цiлiснiсть та зовнiшня сумiснiсть на мiжрегiональному та
загальнодержавному рiвнях.
Так, приоритетнiсть проблем енергозбереження у загальноукраїнському масштабi вимагає гарантiй пiдтримки тих, хто першими
почне запроваджувати вiдповiднi заходи, несучи при цьому збитки.
Ще один момент - досягнення домовленостi про змiни iснуючої структури розподiлу енергоресурсiв мiж регiонами до втрати контролю над
ситуацїєю (сепаратизм, соцiальнi вибухи, катастрофiчнi подiї). Не
менш важливими є проблеми структурної перебудови виробництва. Вони
вирiшуються за рахунок введення нових стандартiв i нормативiв та

надання iнформацiї, що дасть можливiсть запобiгти введення в регiонах неоптимальних технологiй з точки зору енерговикористання та
екологiчної безпеки. Це є проблеми державно-регiональної полiтики.
Якщо бiльша частина енерговиробництва була та залишиться за
державою, то основний тягар енергоспоживання та енергозбереження
все наявнiше переходить до регiонiв. У зв'язку з чим, при подальшiй вiдсутностi у регiонiв можливостей впливу на цей процес,
виникає загроза повної втрати контролю за ним. Мiж тим у спадщину
вiд СРСР нам дiсталося найменш ефективне у свiтi щорiчне витрачання 9 тон умовного пального на душу населення, структура якого
практично не змiнилася i досi, хоча навiть найбагатiшi країни, де
ВНП на душу перебiльшує наш у декiлька разiв, витрачають енергiї
на 15-20% менше.
Таким чином назрiла необхiднiсть перерозподiлу прав i функцiй
з питань енергообiгу у ланцюжку: держава - регiони - пiдприємства.
Перше - це можливiсть ефективного впливу регiонiв на економiчнi спiввiдношення у сферi енергозабезпечення та енергосоживання через таки важелi як податки, тарифи, цiни та лiцензування.
Мається на увазi оптимiзацiя спiввiдношеннь мiж загальнодержавною
та регiональною частками цих правових та економiчних факторiв
впливу.
Має також бути збiльшено вплив регiонiв на структуру та
розмiщення продуктивних сил i використання ресурсiв за рахунок
розширення прав розпорядження надрами, земельними, водними та
iншими територiальними ресурсами, а також їх роль у процесах приватизацiї, акцiонування та формування iнших ринкових структур. Це
забезпечить прискорену адаптацiю загальнодержавної енергетичної
полiтики та структурної перебудови економiки Украiни в цiлому до
територiальних i галузевих особливостей та iнтересiв конкретних
регiонiв, їх складових частин i окремих виробництв.
Регiони мають зайняти вiдповiдне мiсце у антимонопольнiй
полiтицi України в галузi енергетики, оскiльки можуть ефективно
протидiяти цiновiй змовi мiж енерговиробниками i постачальниками
та створювати умови для формування альтернативних структур.
Найбiльш виграшна роль регiонiв у ефективному вишукуваннi та
використннi усiх видiв ресурсiв, включаючи як традицiйнi енергоресурси так i новi джерела енергiї (вiтрової, малих рiчок, геотермальної). За свiтовим досвiдом сьогоднi найбiльшу увагу слiд
придiляти маловiдхiдностi та використання вторинних ресурсiв (у
т.ч. поглиблення переробки енергоносiїв, утилiзацiї тепла, задiяння енергопотенцiалу вiдходiв).
Необхiднiсть системностi у вирiшеннi цих питань добре видно
на прикладi проблеми вiдходiв. З 1993 року за узгодженням Держкомресурсiв, Мiнприроди, Мiнстату, МОЗ та Держстандарту України
Чернiвецька область стала полiгоном для вiдпрацювання системи
паспортизацiї вiдходiв на основi розробленого у ЧДУ державного
стандарту України ДСТУ 2195-93 "Єдина система стандартiв у галузi
охорони навколишнього середовища та рацiонального використання
ресурсiв. Технiчний паспорт вiдходу", прийнятого також як мiждержавний стандарт країн СНД ГОСТ 17.0.0.05-93.
Передбачена цим
стандартом
територiальна
iнформацiйно-експертна система, поряд з вирiшенням питань екологiчної
безпеки та матерiально-ресурсної цiнностi, здатна оцiнити i енергопотенцiал усiєї сукупностi вiдходiв, що утворюються у регiонi.
До цього включається не тiльки безпосереднє спалювання вiдходiв,
але i можливостi отримання бiогазу, використання для створення
теплоiзоляцiйних матрiалiв, замiна первинної сировини, переробка
якої вимагає значних енерговитрат i т.iн.
Запропонований пiдхiд вимагає не монопольної жорстко-централiзованої системи управлiння,
а
багаторiвневої
структури
взаємодiючих регiонiв з координуючим центром. Повертаючись до загальнодержавної полiтики у цiй галузi можна побачити доцiльнiсть
створення вiдповiдної структури у виглядi Державного комiтету України з регiональної енергетики поряд з iснуючими державними

вiдомствами, якi повиннi забезпечувати основне енерговиробництво в
Українi.
Для вiдпрацювання шляхiв реалiзацiї запропонованого пiдходу
на мiжрегiональному та регiональних рiвнях необхiдно поєднання
зусиль науковцiв та виробничникiв рiзних галузей. Це необхiдно через те, що проблеми регiональної енергетики належним чином не
систематизованi,
постановка та визначення конкретних завдань
носить хаотичний характер, а реалiзацiя нацiональної енергетичної
програми не має ефективного зворотнього зв'язку з регiональними
проблемами та iнтересами. У свою чергу регiони не можуть використовувати наявний досвiд, витрачають свої обмеженi ресурси та
час на самостiйний пошук вже вiдомих рiшень.
У зв'язку з цим облдержадмiнiстрацiя та науковцi Чернiвецької
областi пропонують проведення у Чернiвцях регулярних мiжнародних
конференцiй з проблем регiональної енергетики та беруть на себе
iнiциативу проведення першої такої конференцiї восени 1994 року.

