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Ситуація у сфері проекту


У 2004 р. введено в експлуатацію два атомних енергоблоки потужністю по 1000 МВт на Рівненській
АЕС (з доведенням встановленої потужності станції до 2800 МВт) та Хмельницькій АЕС (з доведенням
потужності станції до 2000 МВт).



Станції розташовані на території західного регіону України, який характеризується надлишковим
балансом потужностей. Введення двох нових енергоблоків призвело до концентрації в цьому районі
понад 5000 МВт генеруючих потужностей. При цьому надлишкова потужність західного регіону складає
3200-3600 МВт (в режимах зимових максимальних навантажень) та 3800-4100 (в режимах літніх
навантажень).



У зв’язку з виведенням з експлуатації Чорнобильської АЕС Центральна енергосистема стала
дефіцитною як по енергії, так і по потужності. Затримка будівництва блоку №3 Київської ТЕЦ-6 і значне
щорічне зростання споживання Центральної ЕС обумовлює збільшення дефіциту потужності
зазначеного регіону. Для покриття зростаючого дефіциту Центральної ЕС, окрім введення нових
генеруючих потужностей, необхідне підсилення перетину ОЕС України – Київ.



Указом Президента України від 27.12.2005 № 1863/2005 «Про рішення Ради національної безпеки і
оборони від 9 грудня 2005 року «Про стан енергетичної безпеки України та основні засади державної
політики у сфері її забезпечення» визначено перелік заходів щодо забезпечення енергетичної безпеки
України, де передбачено будівництво підстанції «Київська» і повітряної лінії електропередачі
Рівненська атомна електрична станція – підстанція «Київська» напругою 750 кВ.

Основні цілі, результати та продукти проекту
Основними цілями пропонованого проекту є :
 максимальне використання встановленої потужності Рівненської та Хмельницької атомних
електростанцій ОЕС України;
 підвищення стабільності електропостачання споживачів центральної частини ОЕС України, в тому
числі Київського енерговузла;
 винесення мережі 750 кВ із забрудненої зони Чорнобильської АЕС.
До основних результатів проекту „Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС – Київська з ПС 750 кВ
"Київська" слід віднести наступні:
 збільшення пропускної спроможності електричних мереж ОЕС України в перетині Захід – Вінниця з
відповідним збільшенням використання АЕС в балансі ОЕС України;
 підвищення надійності електропостачання споживачів центральної частини ОЕС України;


зменшення кількості електричних мереж, що знаходяться в забрудненій Чорнобильській зоні за
рахунок перезаведення ПЛ 750кВ Хмельницька АЕС – Чорнобильська АЕС на новозбудовану ПС
750 кВ "Київська".

Серед основних продуктів проекту будівництва ВЛ 750 кВ Рівненська АЕС – Київська слід виокремити:
 Збільшення питомої ваги електроенергії, виробленої на атомних електростанціях: реалізація
проекту дозволить значно збільшити генерацію електроенергії на Хмельницькій та Рівненській АЕС
що є позитивним фактором як для НЕК "Укренерго", так і для України в
цілому, оскільки відбувається процес заміщення атомною електроенергією більш дорогої
електроенергії, що виробляється на ТЕС (газових та вугільних). Можливість використання
додаткових 1000 МВт призведе до значних заощаджень, величина яких оцінюється у 42 млн. євро у
2010 році у цінах 2007 року. Враховуючи щорічне зростання попиту на електроенергію у Київському
регіоні у діапазоні 3.77 – 5.21%, використання додаткових 1000 МВт потужності покриватиме
збільшення попиту електроенергії до 2019 року, тобто протягом 10 років.

Основні цілі, результати та продукти проекту (2)











Зменшення потреб у вугіллі та газі. Окрім економічних продуктів реалізація проекту та збільшене
використання потужностей АЕС зменшує потреби енергетичного сектору у вугіллі та газі на 1 262 628
тонн паливного еквіваленту щорічно. Це означатиме гарантування стабільності постачання через
зменшення обсягів імпорту природного газу та використання вугілля, що характеризується низьким
коефіцієнтом перетворення енергії та високим ступенем забруднення.
Зменшення шкідливих викидів: Можливість використання додаткових 1000 МВт потужності АЕС замість
ТЕС призведе до значного скорочення рівня забруднення навколишнього природного середовища
енергетичним сектором. Таке зменшення відповідає Директивам ЄС та є позитивним для України.
Оціночна величина зменшення викидів шкідливих газів (SOx, NOx, CH4, CO2) становить 52 840 тонн на
рік, що дорівнюватиме 270 млн. євро заощаджень протягом 10 років.
Зниження вартості втрат електроенергії в мережі: Будівництво нової високовольтної лінії
електропередач призведе до перерозподілу електроенергії у системі. Аналіз розподілу навантажень,
виконаний спеціалістами НЕК "Укренерго", показує можливість економії втрат 23 МВт у режимі
максимальних навантажень у 2007 році. У 2010 році збереження становитимуть 0.27 млн. євро, у той час
як сумарні заощадження складатимуть 2.43 млн. євро.
Системна стабільність та надійність: Відповідно до Технічної оцінки Проекту, будівництво нової
високовольтної лінії дозволить збільшити загальносистемну стабільність та надійність як у Київському
регіоні, так і у інших частинах ОЕС України, що є причиною перерозподілу електроенергії та
збільшення загальної пропускної здатності всієї системи.
Довгостроковий попит: Запропонований проект передбачає задоволення зростаючого попиту на
електроенергію у Києві та Центральному регіоні.
Закриття підстанції Чорнобильська : Реалізація проекту є важливим кроком у процесі закриття
підстанції Чорнобильська, яка розташована у регіоні, що характеризується надвисоким рівнем
зараженості. Для забезпечення повного закриття підстанції необхідно вжити додаткових заходів.

Умови фінансування
Загальна вартість Проекту, яка враховує спорудження ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС – Київська довжиною
353 км, спорудження заходу ПЛ 750 кВ Хмельницька АЕС – Чорнобильська АЕС на ПС "Київська"
довжиною 135 км, розширення ПС "Київська" шляхом встановлення АТ-2 750/330 кВ на ПС "Київська" та
будівництва двох заходів 330 кВ довжиною 60 км на підстанцію "Київська" для підвищення надійності
електропостачання центральних областей України становить 364 млн. євро.
Позика ЄБРР та ЄІБ - 300 млн. євро; власні кошти НЕК «Укренерго» - 64 млн. євро.
Позичальник – Україна, агент Позичальника - Міністерство фінансів, бенефіціар - НЕК “Укренерго”.
Початок надання коштів кредиту – 2008р.;
Термін надання кредиту – 15 років, пільговий період –3 роки.;
Умови надання кредиту ЄБРР:
Ставка відсотків ЄБРР – LIBOR (по євро) + 1%;
Ставка одноразової комісії (за відкриття кредитної лінії) – 1 %;
Ставка комісійних відсотків – 0,5 %.
Ставка відсотків за надання кредиту Уряду України (Міністерство фінансів) – 2%.
Умови надання кредиту ЄІБ:
Ставка відсотків ЄІБ – LIBOR (по євро) + 0,55%;
Ставка одноразової комісії (за відкриття кредитної лінії) – 0,25 %;
Ставка комісійних відсотків – 0,1 %.
Ставка відсотків за надання кредиту Уряду України (Міністерство фінансів) – 2%.

Окупність Проекту
Як показали проведені економічні розрахунки, окупність ПЛ для НЕК "Укренерго" може бути
забезпечена тільки з відрахування від тарифу на електроенергію цілеспрямованої складової на реалізацію
такого проекту або за рахунок застосування цільової надбавки до тарифу НЕК "Укренерго". В
розрахунках величина такої надбавки: на період повернення кредиту – не індексувалась, а її величина
вирівнювалася від 0,3 до 0,7 коп./кВт; на період після повернення кредиту – розрахована за умови
отримання балансового прибутку (покриття різниці між зростанням витрат і доходів від передачі за
основним тарифом) з рентабельністю до собівартості у розмірі 10%.
Основні показники економічної ефективності капітальних вкладень в проект для НЕК "Укренерго“
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Співробітництво у рамках Кіотського
протоколу


Україна є стороною Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації об'єднаних націй про
зміну клімату, згідно з яким має право на національну квоту викидів парникових газів.



Близько 75% викидів парникових газів в Україні спричиняється енергетикою. Протягом 90-х років
XX століття внаслідок економічного спаду рівень викидів знизився, що утворило значний надлишок
квот на викиди. Цей надлишок може бути переданий іншим сторонам Кіотського протоколу, що
становить значний інвестиційний потенціал та може стати суттєвим джерелом поповнення державного
бюджету України. Завдяки реалізації проекту “Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС – Київська”
виникає можливість використання додаткових 1000 МВт електроенергії, що буде вироблятись на АЕС
замість ТЕС. Це призведе до значного зменшення величини шкідливих викидів від генерації
електроенергії. Таке скорочення викидів має значні економічні переваги для всього Енергетичного
сектору України та відповідає Директивам ЄС. Основними видами викидів є SOx, NOx, CH4 та CO2.
Кожний вид палива має власні характеристики і рівень викидів, який може бути виражений у г/кВт.г.,
або у тоннах використаного палива. Загальна величина «витісненої» електроенергії за рахунок АЕС
складає 3 240 000 мВ*год, що дає змогу зекономити 1 262 628 тон еквіваленту пального, не
використаного ТЕС. Величина зменшення шкідливих викидів в атмосферу становить 52.840 тон на рік.



На основі даних щодо міжнародного рівня цін на шкідливі викиди від вищезгаданих видів палива
приблизна величина щорічних заощаджень від зменшення викидів в атмосферу – 38, 15 млн. доларів.

