
З 2015 року до І півріччя 2019 року потужність об’єктів відновлюваної електроенергетики (без 
урахування тимчасово окупованої території АР Крим), яким встановлено «зелений» тариф, 
збільшилася на 2 943 МВт (з 967 МВт до 3 910 МВт).

У будівництво 2 943 МВт потужностей об’єктів відновлюваної 
електроенергетики інвестовано близько 2,5 млрд євро

ОСНОВНІ КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ ГАЛУЗІ 20152019 РР.

ПОТУЖНІСТЬ ОБ’ЄКТІВ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ, МВТ

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
УКРАЇНИ

∑ = 3 910 МВт

2 569
млн кВт·год

1-ше півріччя 2019 року:

1 636

2016 р.: 136

2015 р.: 32

2018 рік:

8482017 р.: 291

До 2015 року:

∑ = 967 МВт
2015–2019 (1-ше півріччя):

∑ = 2 943 МВт

€2,5 млрд

▲ ×4

▲ ×2

▲ ×3

▲ ×2

� 1265 млн кВт·год — СЕС

� 839 млн кВт·год — ВЕС

� 160 млн кВт·год — малими ГЕС

� 100 млн кВт·год — БЕС (біогаз)

� 83 млн кВт·год — БЕС (біомаса)

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ, ВИРОБЛЕНА ОБ’ЄКТАМИ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ, 
ЯКИМ ВИДАНО «ЗЕЛЕНИЙ» ТАРИФ (ЗА 6 МІСЯЦІВ 2019 РОКУ)

Зокрема:
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ОБ’ЄКТИ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ,
ЯКИМ ВСТАНОВЛЕНО «ЗЕЛЕНИЙ» ТАРИФ (СТАНОМ НА 01.07.2019)

11 888 276 МВт

751 3 634 МВт

12 639 3 910 МВт
Загальна потужність,

зокрема:

Приватних
домогосподарств

Промислових об’єктів,

зокрема:

■
■
■
■
■

2 640 МВт

777 МВт

100 МВт

51 МВт

66 МВт

514 СЕС

42 ВЕС

151 малих ГЕС

10 БЕС (біомаса)

43 БЕС (біогаз)

ОБ’ЄКТИ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ, 
ВВЕДЕНІ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЗА 6 МІСЯЦІВ 2019 РОКУ

4438 119 МВт

180 1 517 МВт

4 618 1 636 МВт
Загальна потужність,

зокрема:

Приватних
домогосподарств

Промислових об’єктів,

зокрема:

■
■
■
■

1 252 МВт

244 МВт

20 МВт

1 МВт

156 СЕС

12 ВЕС

9 БЕС

3 малих ГЕС

Джерела: International Renewable Energy agency, IRENA https://www.irena.org; International Energy Agency, IEA https://www.iea.org/statistics;
The State Agency on Energy Efficiency and Energy Saving of Ukraine (SAEE) https://saee.gov.ua
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� Планування енергетичної інфраструктури, віддаленість від мереж, можливі законодавчі 
бар’єри на місцевому рівні та інше

� Необхідність більш високих капіталовкладень у будівництво нових потужностей

� Періодичність деяких відновлюваних джерел енергії, потреба у наявності резерву

� Тривалий технологічний прогрес у сфері виробництва обладнання для відновлюваної 
енергетики (відновлювані технології ще не досягли піку свого розвитку)

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ/ТРУДНОЩІ ГАЛУЗІ

� Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) опублікувало свою чергову доповідь «Renewables 
2019» з прогнозом розвитку відновлюваних джерел енергії на шість років (2019–2024)

� Встановлена потужність ВДЕ за аналізований період зросте на 50 % або, в натуральному 
вираженні, на 1 200 ГВт. Такий приріст можна порівняти зі встановленою потужністю елек-
троенергетики США

� Безумовним фаворитом, лідером зростання буде сонячна енергетика. Вона зросте приблиз-
но на 700 ГВт, тобто темп зростання становитиме близько 117 ГВт на рік у середньому. Нещо-
давно МЕА публікувало прогноз на 2019 рік, відповідно до якого в поточному році у світі буде 
введено в експлуатацію 114 ГВт фотоелектричних сонячних електростанцій

� Агентство особливо наголошує на потенціалі зростання розподіленої сонячної генерації.
За аналізований період (2019–2024) вона зросте приблизно на 300 ГВт. Це відповідає 
прогнозованому приросту наземної вітроенергетики

� За прогнозами IRENA, до 2020 року середня вартість енергії з відновлюваних джерел зрівня-
ється з вартістю енергії з викопних видів палива, а об’єкти сонячної та вітрової енергетики 
зможуть виробляти найдешевшу електроенергію

ПРОГНОЗИ, МОЖЛИВОСТІ, ІННОВАЦІЇ В ГАЛУЗІ

Інновації у відновлювальній енергетиці охоплюють все більше нових підходів, 
які допомагають вирішувати поточні проблеми та призводять до прискоре-
ного використання ВДЕ для підтримки енергетичного переходу. Інноваційні 
рішення для декарбонізації світового енергетичного сектора вимагають 
поєднання різних інструментів протягом усього життєвого циклу техноло-
гій, а також розробки нових розумних технологій, інформаційних технологій, 
нових видів фінансових і ринкових інструментів, бізнес-моделей, залучення 
нових учасників в енергетичні системи. »

Олексій Кот, д. ю. н., керуючий партнер юридичної фірми «Антіка»

«

Ключову роль у підвищенні енергоефективності нашої країни відіграють сучас-
ні концепції розвитку електроенергетичних галузей, впровадження автома-
тизації, розвиток інтелектуальних мереж і впровадження відновлюваних 
джерел енергії (ВДЕ). Енергетичний перехід означає суттєву зміну у енерге-
тичній політиці: переорієнтацію політики від попиту до пропозиції та зміну 
від централізованої до розосередженої генерації, яка має замінити перевироб-
ництво та споживання енергії, якого б можна було уникнути за рахунок 
енергоощадних заходів і зростання енергоефективності. Очевидно, що україн-
ський ринок альтернативної енергетики перебуває на стадії становлення 
і має широкий потенціал для інвестування в генеруючі та акумулюючі потуж-
ності, що робить його одним із найбільш перспективних у Європі. »

Олександр Буртовий, партнер юридичної фірми «Антіка»

«




