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Технічно-досяжний потенціал відновлюваних джерел енергії 

в Україні складає 98 млн. т у.п. 
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Загальна електрична потужність об’єктів на основі ВДЕ введених в 
експлуатацію на кінець квітня 2013 року в Україні становила майже 
850 МВт, з яких: 
 

Вітрових електростанцій  – 252 МВт 
Сонячних електростанцій – 516 МВт 
Малих гідроелектростанцій – 73 МВт 
Біоелектростанцій – 7 МВт 

 
Теплова потужність станом на кінець 2012 року становила 420 МВт 
(переважно за рахунок використання біомаси). При цьому не 
враховано використання ВДЕ, що не регулюється ціновою політикою 
НКРЕ (споживання біомаси населенням, індивідуальні вітроустановки 
тощо).  
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Введення в експлуатацію обєктів енергетики, які використовують 
відновлювані джерела енергії за базовим сценарієм передбачено: 
 

у 2015 р. –  0,6 ГВт 
у 2020 р. – 1,6 ГВт 
у 2025 р. – 3,3 ГВт 
у 2030 р. – 6 ГВт 
  

Відповідно до оновленої Енергетичної стратегії України на період до 
2030 року, загальний попит на електроенергію в 2030 році очікується 
на рівні 282 млрд. кВт-год (базовий сценарій). Однак ця оцінка 
базується на завищених прогнозах економічного зростання (5% на рік), 
дуже низькому показнику підвищення енергоефективності (тільки 
1,2% на рік), і низькими цільовими показниками зниження 
електроємності економіки (тільки на 40% до 2030 року). 
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  Встановлена потужність 

(ГВт)  доопрацьована 

Енергетична Стратегія, 

базовий сценарій  

Встановлена 

потужність (ГВт)  

Сценарій CEE 

Bankwatch Network 

Виробництво, 

(млрд. кВт-год.)  

Сценарій CEE 

Bankwatch Network 

ВСЬОГО 65 53 210 

АЕС 18,8 2 16 

Великі ГЕС 5,8 5,8 14 

ГАЕС 4,7 2,2 3,3 

ТЕС на вугіллі 19,7 10,4 51,3 

Газові ТЕС 3,8 6,8 41,7 

ТЕЦ та блок-станції 6,3 7,3 23 

Шахтний метан  немає даних 0,32 2,7 

Відновлювані джерела енергії 7,3** 18 58 

Енергія вітру  3,5*** 13,3* 38,4 

Сонячна енергія (PV)   2*** 2,6* 3,9 

Малі ГЕС (до 10 МВт)  0,6*** 1 6,6 

Біоенергетика   1,2*** 1,1* 7,2 

Біогаз   немає даних 0,2* 1,5 

Частка ВДЕ, відсоток від 

загального 

11 34 27 
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Протокол про приєднання України до 
Договору про заснування 
Енергетичного Співтовариства   був 
підписаний  24.09.2010 р. у Скоп’є 
(Македонія).  Цей Протокол був 
ратифікований Законом України  
N 2787-VI від 15.12.2010 р.  
Дата набрання чинності - 01.02.2011 р.  

Підписаний Україною Протокол про приєднання до Енергетичного 
Співтовариства містить чіткий перелік нормативно-правових актів, які 
необхідно врахувати в українському законодавстві та часові рамки 
внесення відповідних змін. Зміни стосуються сфер видобутку та 
транспортування газу, електроенергії, навколишнього середовища та 
відновлюваних джерел енергії. 
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 Імплементація Директиви 2009/28/ЄC про сприяння використанню енергії з 
відновлювальних джерел, а також внесення змін і наступне анулювання 
Директив 2001/77/ЄС та 2003/30/ЄС 

 Кожна Сторона за Договором повинна до 1 січня 2014 року ввести в дію 
закони, нормативно-правові та адміністративні положення, необхідні для 
виконання вимог Директиви 2009/28/ЄС 

 Застосовуються спеціальні адаптації щодо обов'язкових національних 
загальних цілей (для України – 11% ВДЕ у валовому кінцевому споживанні 
енергії) 

 Національні плани дій з відновлюваної енергетики мають бути розроблені, 
затверджені  та надані в Секретаріат ЕнС до 
30 червня 2013 р. 

Рішення Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства 

D/2012/04/MC-EnC про впровадження Директиви 2009/28/ЄС і 

внесення змін до Статті 20 Договору про Енергетичне 

Співтовариство 

(Будва, Чорногорія) 
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A. Частка енергії з відновлюваних джерел у валовому 

кінцевому обсязі споживанні енергії у 2005 р. (S2005) (%) 
5,5 

B. Індикативна ціль щодо частки енергії з відновлюваних 

джерел у валовому кінцевому обсязі споживанні енергії у 

2020 р. (S2020) (%)  

11,0 

C. Очікуване загальний скоригований обсяг 

енергоспоживання у 2020 р.  (кт н.е.) 
96 770 

D. Очікуваний обсяг енергії з відновлюваних джерел, що 

відповідає індикативній цілі на 2020 р. (розраховується як 

B x C) (кт н.е.) 

10 645 



 

 

Засідання Робочої Групи на тему «Відновлювані джерела енергії та альтернативна енергетика: досвід ЄС та України», 6 червня 2013 

12 

  2005 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

RES-H&C (1) 4,0 7,1 7,9 8,9 9,9 10,9 11,9 13,1 14,1 

RES-E (2) 7,4 6,8 7,3 7,9 8,5 9,2 9,9 10,7 11,5 

RES-T (3) 3,6 3,8 4,9 5,9 7,3 8,2 8,9 9,5 10,0 

Загальна частка RES 

(4) 
5,5 6,1 6,6 7,3 8,0 8,8 9,5 10,2 11,0 
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 Україна має достатній потенціал, щоб задовольнити свої потреби в електроенергії без 
продовження терміну експлуатації блоків АЕС, що пройшли запланований 
експлуатаційний термін експлуатації 

 Уряду необхідно прийняти рішення щодо зниження енергоємності економіки країни 
та підвищення енергоефективності 

 Відмовитися від підвищення використання вугілля на теплових електростанціях 

 Розробити альтернативні сценарії розвитку паливно-енергетичного комплексу України 

 Посилити екологічні вимоги  щодо розміщення, проектування та будівництва нових 
енергоблоків та інших ядерних установок, в тому числі атомно-промислового 
комплексу для виробництва ядерного палива та їх експлуатації 

 Провести оцінку впливу на довкілля атомних станцій, включаючи водне середовище, 
вивчити проблеми обґрунтування безпечної експлуатації та подовження  ресурсу АЕС з 
реакторами ВВЕР-1000 на Україні та вирішити проблемні питання поводження з 
відходами  

 Під час розробки проекту Оновленої енергетичної стратегії до 2030 року врахувати 
міжнародні зобов’язання України, прийняті в рамках Договору про заснування 
Енергетичного Співтовариства 

 Впроваджувати нові енергоефективні, екологічно чисті технології у 
електроенергетичному виробництві 
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 Знайти шляхи запобігання виникненню "нештатних ситуацій" техногенного характеру, 
які можуть спричинити погіршення стану довкілля 

  забезпечити охорону енергетичних об'єктів стратегічного значення 

 Провести оцінку заходів з охорони довкілля щодо охорони атмосферного повітря, 
водних басейнів (рідкі скиди, небезпечні забруднюючі речовини, тверді відходи) 

  Розвивати сферу використання відновлюваних  джерел енергії в Україні 

 Провести реформування виробничої сфери у напрямку створення спеціалізованих 
виробництв для проектування, виготовлення, впровадження та експлуатації 
обладнання для використання і споживання ВДЕ 

 Забезпечити створення інформаційно-аналітичної бази сучасного обладнання та 
передових технологій, розвиток науково-дослідної та проектно-конструкторської бази, 
підготовку та перепідготовку інженерно-технічних кадрів 

 Провести модернізацію об'єктів "малої енергетики“ 

 Забезпечити дотримання процедур в процесі здійснення державної екологічної 
експертизи в частині консультацій з громадськістю щодо об’єктів енергетики 

 Знайти шляхи вирішення проблем та знайти перспективи співпраці громадськості з 
органами виконавчої та законодавчої влади при визначенні енергетичної політики 
держави, зокрема своєчасного (на ранній стадії підготовки рішень) залучення 
громадських організацій України 
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Д Я К У Ю З А  У ВА ГУ!  

Національний екологічний центр України 

Тетяна Вербицька 
експерт з енергетичної політики 

 

тел.: +380 44 353 78 41 

email: tanya@necu.org.ua 

www.necu.org.ua 

www.atom.org.ua 

mailto:tanya@necu.org.ua
http://www.necu.org.ua/
http://www.atom.org.ua/

