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Енергетичний перехід в Україні: 
від генерації ХХ століття до нової
чистої енергетики ХХІ століття –
що потрібно зробити за наступні
30 років?



Що визначає інвестиційний клімат?

ПРОЕКТ БЮДЖЕТУ 2021

На виконання зобов'язань Уряду перед
виробниками “зеленої” 
електроенергії – О грн
(згідно Закону 810-ІХ 2020 року має бути
передбачено мінімум 11,5 млрд грн)

На підтримку вугільної галузі – 4,5 млрд
гривень



Реакція ринку на накопичені борги – мітинг в підтримку галузі
Масовий протест індустрії ВДЕ:
- Асоціація сонячної енергетики
- Українська асоціація

відновлюваної енергетики
- Українська Вітроенергетична

асоціація



Моментальний погляд
У листопаді частка ВДЕ у виробництві
електроенергії складає лише 4%! 

Висновки:
1) Вплив ВДЕ на енергосистему дуже
переоцінений
3) Держ.підтримку розвитку ВДЕ
припиняти дуже рано
4) Генерація з вітру сезонно
перевищила генерацію з сонця
5) Споживання електроенергії зросло
в порівнянні з 2019 роком
6) Найбільші забруднювачі СО2 
вугільні/газові теплоелектростанції -
43,6% (першочерговий потенціал
заміщення)



Прогноз на 2021

Зелено-вугільний
парадокс тепер
вугільно-атомний
парадокс



Стан поточної генерації електроенергії

Генеруючі потужності вкрай зношені:

3 з 4 АЕС – частково в ремонті

11 з 16 ТЕС/ТЕЦ – ремонт чи консервація

4 об'єкта з 20 на аварійному ремонті

Середній вік атомного реактора – 31,4 р.

Найстаріша діюча ТЕС України –
КурахівськаТЕС (1,4 ГВт) 1936-1952



Що потрібно робити негайно?
Схвалення Урядом Концепції“зеленого” енергетичного переходу, яка передбачає 70%ВДЕ
до 2050 року

Оновлення Енергетичної стратегії України до 2035 року з метою підвищення частки ВДЕ з
25% до 35% (“35” до 2035)

Затвердження строків виведення з експлуатації об'єктів застарілої генерації та джерел
фінансування

Імплементація положень 4 енерго-пакету ЄС з 2021 року та Інтеграція до ENTSOE

Запровадження“зелених” аукціонів з підтримки ВДЕ з січня 2021 року, feed-in 
premium, контрактів на різницю та правового регулювання energy storage

Приведення до ринкових умов ринку електроенергії, перегляд механізмів ПСО



Цілі по ВДЕ

Україна:
11% до 2020 (2014)
25% до 2035 (2017)

Європа:
19% до 2020
Щонайменше 32% ВДЕ до
2030 року (факт 33,7%, 
тричі переглядали)



Цілі по ВДЕ



Цілі по ВДЕ

Українські цілі по ВДЕ не достатньо амбітні, затверджувались сім років назад:

11% - на рівні Мальти та Люксембургу,
понад 20% - вся Прибалтика, Австрія, Франція, Румунія

Якби не інтенсивний розвиток сонячної енергетики у 2018-2019 роках,
пов'язаний із суттєвим зниженням вартості технологій сонячної енергетики,
Україна би зірвала виконання своїх цілей по ВДЕ до 2020 року



Цілі по ВДЕ

До кінця 2020 року мало бути побудовано мінімум 6,5 ГВт потужностей з ВДЕ,
станом на кінець 2020 року очікується 8,5 ГВт

Частка сонячної енергетики зараз 6,8 ГВт.
Результат 2020 року +1,25 ГВт (без дСЕС)

Загальна встановлена потужність СЕС
наближається до 7 ГВт7 ГВт



СЕС в Україні та Німеччині



Потенціал СЕС в Україні

68,5 ГВт до 2040 року
з метою досягнення цілей, передбачених
Паризькою кліматичною угодою, яку ратифікувала
Україна

* За оцінками



Прогноз IRENAщодо енергетичного переходу



100% ВДЕ в Європі
Основні сценарії

Джерело: SolarPower Europe 

61% -
Сонячна
генерація



Діючі системи стимулювання в Європі



Завдання до 2030 року
Виведення з експлуатації до 2025 року всіх ТЕС/ТЕЦ, старших сьогодні 50 років

Виведення до 2030 року всіх блоків АЕС, старших сьогодні 35 років

Будівництво додаткових 25 ГВт СЕС, враховуючи зростання частки дахових СЕС

Будівництво 2 ГВт енергетичних сховищ (energy storage)

Реконструкція мереж на основі принципу смарт мереж

Вільні перетоки з ENTSOE для продажу профіциту електроенергії до 27 країн ЄС

Залучення додаткових 20 млрд Євро інвестицій у сферу ВДЕ

Створення 20 тисяч нових робочих місць



Куди тепер спрямовані енергетичні інвестиції в світі?

800 млрд дол. 
щорічно у ВДЕ
до 2050 року

- IRENA



Міжнародне Енергетичне Агентство (МЕА)



IRENA



PV Magazine



Дякую за увагу!


