
ВАРТІСТЬ СЦЕНАРІЮ ПЕРЕХОДУ ТА БАЗОВОГО

ЩО МОЖЕШ ЗРОБИТИ ТИ УЖЕ СЬОГОДНІ?

ЕНЕРГЕТИКА УКРАЇНИ 2050: 
перехід на відновлювані джерела 

ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ:

Скорочення потреб в енергоресурсах на 
42%;

Економія до 75% витрат енергоресурсів 
для опалення завдяки повній реконструкції 
будинків;

Економія 30% коштів завдяки 
енергоефективності та енергозбереженню;

Енергоємність ВВП України знизиться
у 3  рази;

Не потрібно імпортувати газ,
вугілля, ядерне паливо.

СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ:

Нова енергетична інфраструктура;

Нові робочі місця в галузі ВДЕ та 
енергоефективності;

Нові можливості для розвитку на місцях: 
локальне виробництво енергії, використання 
місцевих ресурсів;

Зменшення кількості працівників у видобувній 
галузі;

Cкорочення викидів парникових газів на 90 % 
від рівня 1990 р.:

Зниження негативного впливу від енергетики
на здоров’я людей.

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ЗАХОДИ В ПОБУТІ:

зменш своє енергоспоживання;

вимикай світло та електроприлади, що не 
використовуються;

заміни лампи накалювання на світлодіодні
(LED) лампочки;

постав вікна та двері, які менше пропускають 
холод в приміщення;

обирай електричні прилади класу А++, А+++;

установи лічильники та прилади регулюван-
ня споживання тепла, води, газу;

ініціюй повне утеплення багатоповерхівки з 
ОСББ та/або утепли свій приватний будинок;

Створено на замовлення ГО Центр екологічних ініціатив 
«Екодія» за фінансової підтримки Представництва Фонду 
імені Гайнріха Бьолля в Україні.

СПОЖИВАННЯ ВЛАСНИХ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ:

встанови сонячні панелі для виробництва
електроенергії та підключи їх до мережі
за «зеленим» тарифом;

придбай або змайструй власний сонячний 
колектор для нагріву води;

встанови для виробництва тепла
біопаливний котел (у приватному будинку).

Енергетика України асоціюється із застарілими, НЕефективними технологіями та втратами мереж. До 
2050 року Україна має технічну та економічно обґрунтовану можливість перейти на використання 
відновлюваних джерел енергії та позбутися залежності від імпорту енергоресурсів, знизити негатив-
ний вплив на довкілля і здоров'я українців. 

В 2017 році Інститутом економіки та прогнозування НАН України було проведене дослідження щодо переходу 
України на відновлювану енергетику до 2050 року. Основний висновок: так, це можливо, більше того – це вигідно!

Більше інформації на сайті
energytransition.in.ua 
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Розповсюджується безкоштовно

ЩО ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПЕРЕХІД ОЗНАЧАЄ ДЛЯ КРАЇНИ?

2020 2035 2050

Субсидії («зелений тариф»)

Експлуатаційні витрати

Витрати на транспортування, 
постачання та проміжні технології

Капітальні інвестиції

Вартість палива

2020 2035 2050

БАЗОВИЙ ПЕРЕХІД НА ВДЕ

34 882
млрд €

85 191
млрд €

115 521
млрд €

37 265
млрд €

81 958
млрд €

101 579
млрд €

Після 2030 року витрати за сценаріем 
переходу будуть меншими ніж за базового 
сценарію за рахунок економії на паливі; 



СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

ЕНЕРГЕТИКА 
МАЙБУТНЬОГО

ЩО МАЄ ВІДБУТИСЯ?
ДОМОГОСПОДАРСТВА

МОДЕЛЬ ЗМІНИ КІНЦЕВОГО СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ 
В УКРАЇНІ ЗА СЦЕНАРІЄМ ПЕРЕХОДУ НА ВДЕ

Техніка А++, А +++;
40-50% населення використовує 
сонячні панелі на дахах будинків;
Опалення та гаряча вода за рахунок 
біопалива та відходів, централізова-
ного ВДЕ-тепла та використання 
сонячних колекторів;

Термомодернізація житлових будинків;
Модернізація систем
енергозабезпечення об’єктів ЖКГ;
Автоматизовані індивідуальні теплові 
пункти (ІТП);
Впровадження когенераційних систем 
для багатоповерхових будинків;

Кінцеве споживання енергоресурсів Частка ВДЕРік

0%

32,2%

91%

2012

2035

2050

Газ – власне споживання ресурсу

Вугілля – власне споживання 
ресурсу

Електроенергія – централізоване 
електропостачання (без ВДЕ)

Теплова енергія – централізоване 
теплопостачання (без ВДЕ)

Нафта – власне споживання 
енергоресурсу

Сонячна енергія – власне 
виробництво та споживання 
ресурсів для обігріву або опалення

Біопаливо та відходи – власне 
споживання ресурсів для опалення

Теплова з ВДЕ – споживання 
ВДЕ з центр.мережі

Електро з ВДЕ – споживання 
ВДЕ з центр. мережі

Зменшення споживання 
за рахунок заходів з 
енергоефективності

Кінцеве споживання енергоресурсів, тис. т. н.е.

Нижче представлені заходи, які необхідно здійснити по кожному із секторів та різниця у споживанні енергоресурсів у 
2012, 2035 та 2050 роках за умови переходу на ВДЕ.

Частка ВДЕВсьогоРік

66 991

53 019

48 996

2,5%

40,1%

90,6%

2012

2035

2050

ТРАНСПОРТ

Авіаційний, водний, вантажний 
транспорт на біопаливі.

Легкові авто: 90% електромобілі, 
10% на біопаливі;

Електроавтобуси та електропотяги;

Кінцеве споживання енергоресурсів Частка ВДЕРік

0,4%

46,6%

96,5%

2012

2035

2050

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Заміна енергоємного обладнання на 
нове та ефективне;
Більші інвестиції з боку промислових 
виробників, зокрема електроенерге-
тичної галузі.

88% - енергія з відновлюваних 
джерел та альтернативних видів 
палива;
Електрифікація промисловості;

Кінцеве споживання енергоресурсів Частка ВДЕРік

1,5%

37,2%

87,7%

2012

2035

2050

Вирощування енергетичних культур;

Нові технології використання сільсько-
господарських машин та механізмів.

Використання ВДЕ для виробництва 
електроенергії та тепла;

СГ Транспорт на біопаливі;

Кінцеве споживання енергоресурсів Частка ВДЕРік

1,8%

54,4%

96,3%

2012

2035

2050

СФЕРА ПОСЛУГ

Термоізоляція приміщень;

Використання високоефективних 
технічних приладів (А++, А+++).

ВДЕ 88%;

Заходи з енергоефективності та 
енергозаощадження;

Кінцеве споживання енергоресурсів Частка ВДЕРік

2,9%

46,6%

96,5%

2012

2035

2050

Україна має технічний та економічний потенціал для 
переходу на відновлювані джерела енергії (ВДЕ). 
91% зеленої енергетики до 2050 року можна 
отримати при використанні вже існуючих технологій 
та зменшенні споживання енергоресурсів на 42% в 
порівнянні з базовим сценарієм у 2050 році.  
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