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46 % 65 % > 70 %
виборців вважають, що увага 
до охорони довкілля та сталої 
енергетики в програмах партій 
впливає на їхній голос

українців підтримують 
негайний перехід на 
альтернативні джерела  
енергії

українців визнають 
важливість впровадження 
енергозберігаючих технологій 
у їхніх домогосподарствах 
задля зменшення вартості 
комунальних послуг (71 %)

(дослідження «Ставлення населення до 

питань сталої енергетики та охорони 

довкілля», що проводилося КМІС на 

замовлення Програми розвитку ООН, 

листопад-грудень 2018 року)

(соціологічне дослідження 

КМІС «Ставлення населення до 

енергозбереження», березень  

2019 року)

(соціологічне дослідження  

КМІС «Ставлення населення  

до енергозбереження», березень  

2019 року)

ЧИ ПІДТРИМУЮТЬ УКРАЇНЦІ 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
ТА ПЕРЕХІД НА ЧИСТУ ЕНЕРГІЮ?
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БЕЗРОБІТТЯ 
ПРОБЛЕМА 1

ПРОЯВИ Дефіцит роботи для населення, особливо
в малих містах і селах

Низький рівень виробництва продукції

ЯК ДОПОМОЖУТЬ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
І ПЕРЕХІД НА ВІДНОВЛЮВАНУ ЕНЕРГЕТИКУ?

ЩО МОЖЕ ЗРОБИТИ ПОЛІТИК? 

450 000 
робочих місць для проведення
термомодернізації будівель 

Нові робочі місця завдяки появі нових 
українських підприємств з виробництва
сучасного обладнання та чистих технологій, 
обслуговування вітрових, сонячних 
і біостанцій

Закріпити впровадження директив ЄС 
з енергоефективності та розвитку 
відновлюваної енергетики 
в українському законодавстві

Забезпечити постійне та достатнє 
фінансування енергоефективних 
заходів у державному бюджеті 

ДЕТАЛЬНІШЕ НА СТОРІНЦІ 9

РЕЗЮМЕ: ЩО ТУРБУЄ УКРАЇНЦІВ 
І ЯК СТАЛА ЕНЕРГЕТИКА МОЖЕ 
ДОПОМОГТИ
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ЕНЕРГЕТИЧНА БІДНІСТЬ
ПРОБЛЕМА 2 

ПРОЯВИ

ЯК ДОПОМОЖУТЬ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
І ПЕРЕХІД НА ВІДНОВЛЮВАНУ ЕНЕРГЕТИКУ?

ЩО МОЖЕ ЗРОБИТИ ПОЛІТИК? 

Менші платіжки для населення: 

Населення потерпає від енергетичної бідності:
15 % від загальних витрат домогосподарств 
припадають на оплату комунальних послуг під час 
опалювального сезону

завдяки комплексним 
енергоефективним заходам 
зменшуються втрати енергії та, 
відповідно, витрати на комунальні 
послуги      

Більш комфортні та сучасні будівлі
після реалізації заходів з утеплення 
та модернізації

Забезпечити фінансову підтримку 
заходів з енергоефективності для 
населення

Розвивати систему енергоменеджменту, 
забезпечити фінансову підтримку 
заходів з енергоефективності 
на муніципальному рівні

Ухвалити законодавство про 
енергокооперативи для виробництва 
енергії з місцевих ресурсів

Впровадити повний облік споживання 
енергоресурсів

Енергонезалежність, розвиток і 
додатковий прибуток для громад 
завдяки енергокооперативам  

Сектор відновлюваної енергетики за останні 4 роки 
є одним із лідерів  західних інвестицій в Україну — 
близько 3,3 млрд євро надходжень

Продовження та збільшення 
обсягів інвестицій в зелену 
енергетику України

ДЕТАЛЬНІШЕ НА СТОРІНЦІ 15
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РИЗИКИ 
ПРОБЛЕМА 3 

ПРОЯВИ

ЯК ДОПОМОЖУТЬ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
І ПЕРЕХІД НА ВІДНОВЛЮВАНУ ЕНЕРГЕТИКУ?

ЩО МОЖЕ ЗРОБИТИ ПОЛІТИК? 

Енергетичний: 
60 % залежність від імпорту викопного палива,
Росія — основний постачальник вугілля (60 %)
і ядерного палива (70 %) 

Енергонезалежність: 
подолання залежності від 
імпортних енергоресурсів

Встановити національну мету 
з переходу на зелену енергетику 
з конкретним строком реалізації

Встановити кінцеву дату відмови
від використання вугільних 
потужностей і закриття всіх АЕС

Посилити державну підтримку 
розвитку малих об'єктів 
з виробництва енергії 
з відновлюваних джерел 
(домогосподарства, малий 
і середній бізнес, 
енергокооперативи)

Забезпечити чесні конкурентні умови 
для великих комерційних станцій 
відновлюваної енергетики, щоб 
зменшити вплив енергетичних 
олігархів

Спланувати та запустити розвиток 
в Україні «розумних мереж» 
(Smart Grids) 

Підтримувати участь міст 
й об'єднаних територіальних громад 
в Угоді мерів

Ядерний — 
ризик ядерних аварій, небезпечні радіоактивні відходи 
та високорадіоактивне відпрацьоване паливо 

Перехід на чисту енергетику та 
згортання ядерної промисловості — 
менші ризики ядерної аварії, 
впливу на здоров’я людей 
і довкілля

ДЕТАЛЬНІШЕ НА СТОРІНЦІ 19

7Відновлювана енергія для українців: що може зробити політик



ДЕТАЛЬНІШЕ НА СТОРІНЦІ 27

НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ 
НА ДОВКІЛЛЯ

ПРОБЛЕМА 4

ПРОЯВИ

ЯК ДОПОМОЖУТЬ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
І ПЕРЕХІД НА ВІДНОВЛЮВАНУ ЕНЕРГЕТИКУ?

ЩО МОЖЕ ЗРОБИТИ ПОЛІТИК? 

Погіршення здоров’я людей через
забруднення повітря

Забруднення водойм і ґрунтів

Зміна клімату

Вимагати виконання 
національних планів і стратегій, 
у яких передбачене скорочення 
викидів

У новій Енергетичній стратегії 
України додати план із заміщення 
старих станцій на викопному паливі 
станціями, що використовують 
відновлювані джерела енергії

Пріоритезувати розвиток 
комфортного громадського 
транспорту та велоінфраструктури 
у містах України

Підтримувати адаптацію до змін 
клімату

Забезпечити повноцінний 
державний нагляд за дотриманням 
природоохоронного законодавства

Суттєве зниження викидів 
парникових газів, що дозволить 
вчасно зупинити процес зміни 
клімату

Сонячні та вітрові станції за умови 
якісного врахування впливу 
на довкілля негативно 
не впливають на водойми 
та ґрунти, не утворюють відходів 
у процесі виробництва енергії 
(на відміну від станцій на викопному 
паливі)

Зменшення небезпечних для 
здоров'я викидів внаслідок закриття 
ТЕС та переходу на електро-
транспорт, що зробить повітря 
в містах чистішим та знизить 
захворюваність на респіраторні та 
інші захворювання
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ДЕФІЦИТ РОБОТИ ДЛЯ 
НАСЕЛЕННЯ, ОСОБЛИВО 
В МАЛИХ МІСТАХ І СЕЛАХ

МАЛА КІЛЬКІСТЬ 
ПІДПРИЄМСТВ

 БЕЗРОБІТТЯ

ПРОЯВ



ЯК СТАЛА 
ЕНЕРГЕТИКА 
ЗБІЛЬШИТЬ 
КІЛЬКІСТЬ  
РОБОЧИХ 
МІСЦЬ?

01

02

03

= понад 450 000 робочих місць для проведення 
термомодернізації будівель у всіх галузях економіки

та встановлення / обслуговування станцій на ВДЕ — робочі 
місця для місцевих мешканців із технічною освітою

створення додаткових робочих місць у суміжних галузях  
(ІТ, транспортування, обслуговування)

ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 

ВИРОБНИЦТВО ОБЛАДНАННЯ

СУМІЖНІ ГАЛУЗІ

безробітних осіб з яких мають  
професійно-технічну  

освіту

будівництво (2,7 %)  
і постачання 

електроенергії (2,6 %)  
серед топгалузей за 

нестачею робочих місць

311 000 35 % 2,7 % та 2,6 %

Для прикладу: 175 робочих місць уже створено завдяки 
появі заводу з виробництва сонячних панелей у 
Вінниці, 150 працівників задіяні на вітроенергетичному 
виробництві в Краматорську. 

1.  ДЕФІЦИТ РОБОТИ  
ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ, 

ОСОБЛИВО В МАЛИХ МІСТАХ І СЕЛАХ
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затвердження Мінрегіоном підзаконних актів до Закону 
України «Про енергетичну ефективність будівель»

виділення коштів на впровадження заходів 
з енергоефективності, зокрема на реалізацію Закону України 
«Про Фонд енергоефективності», — щонайменше 1 % 
від державного бюджету України

розробка та реалізація державної програми з підвищення 
енергоефективності та самозабезпечення з відновлюваних 
джерел муніципальних закладів: шкіл, дитячих садків, 
реабілітаційних центрів

посилення пріоритетів енергоефективності та ВДЕ у 
Державному фонді регіонального розвитку та при розподілі 
субвенцій на соціально-економічний розвиток

забезпечення справедливого розподілу цих субвенцій

У 2018 РОЦІ У СВІТІ У СФЕРІ 
ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ 
БУЛО ЗАЙНЯТО 11 МЛН ЛЮДЕЙ, 
ЩО НА 0,7 МЛН БІЛЬШЕ, 
НІЖ ПОПЕРЕДНЬОГО РОКУ

ЩО ДЕПУТАТ / 
ПОЛІТИК 
МОЖЕ 
ЗРОБИТИ? 

ПОЯВІ НОВИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ ЗАВДЯКИ РОЗВИТКУ 
СЕКТОРУ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ Й 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ БУДУТЬ СПРИЯТИ ТАКІ КРОКИ:

11Відновлювана енергія для українців: що може зробити політик



2.  МАЛА КІЛЬКІСТЬ 
ПІДПРИЄМСТВ

ВИРОБНИЦТВА, СКОНЦЕНТРОВАНІ В КІЛЬКОХ ВЕЛИКИХ ПРОМИСЛОВИХ 
ЦЕНТРАХ, Є ЕНЕРГОЄМНИМИ І ЧАСТО ШКІДЛИВИМИ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я.

РОЗВИТОК 
ВІДНОВЛЮВАНОЇ 
ЕНЕРГЕТИКИ  
ОЗНАЧАЄ ПОЯВУ 
УКРАЇНСЬКИХ 
ПІДПРИЄМСТВ:

з виробництва та продажу сонячної, вітрової, біоенергії 
(тепла, електроенергії)

з виготовлення обладнання: сонячних панелей, вітрових 
турбін, котлів і деталей для комплектування

з виробництва сировини: заводи  з виробництва палет,  
кооперативи з вирощування енергетичних культур,  
фірми зі збору та транспортування сільськогосподарських 
відходів

з монтажу й установки станцій

з обслуговування та ремонту станцій

Станом на 2019 рік в Україні  
вже діють:

4 ПІДПРИЄМСТВА
З ВИРОБНИЦТВА 
СОНЯЧНИХ ПАНЕЛЕЙ

1 ЗАВОД 
З ВИРОБНИЦТВА  
ВІТРОВИХ ТУРБІН

> 50 КОМПАНІЙ,
ЩО ПРОДАЮТЬ ОБЛАДНАННЯ 
ТА МОНТУЮТЬ СОНЯЧНІ  
СТАНЦІЇ
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підтримувати появу малих сонячних і вітрових станцій: 
законодавчо, фінансово

ухвалити законодавство про енергокооперативи  
в Україні з наданням юридичного визначення поняття, 
прозорого та швидкого механізму реєстрації 
та «зеленого тарифу» за спрощеною процедурою

забезпечити прозоре функціонування аукціонної 
системи підтримки для великих потужностей відновлюваної 
енергетики

створити прозорий ринок послуг з теплопостачання 
з пріоритетним доступом до мереж виробників тепла 
із відновлюваної енергетики

ЗАВДЯКИ РОЗВИТКУ 
ЕНЕРГЕТИЧНИХ КООПЕРАТИВІВ 
ГРОМАДЯНИ МОЖУТЬ СТАТИ 
СПІВВЛАСНИКАМИ МАЛИХ 
СИСТЕМ З ВИРОБНИЦТВА ЕНЕРГІЇ,

ЩО ДЕПУТАТ /
ПОЛІТИК 
МОЖЕ 
ЗРОБИТИ? 

ДЛЯ СТИМУЛЮВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА 
В СЕКТОРІ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ ПОТРІБНО:

отримувати додатковий прибуток, залучати 
кредитні кошти та місцеві ресурси, інвестувати 
прибуток у локальні ініціативи. 
Такі підприємства можна розвивати у всіх областях 
без прив’язки до великих обласних центрів. 
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ВИСОКІ КОМУНАЛЬНІ 
ПЛАТЕЖІ

ЕНЕРГЕТИЧНА 
БІДНІСТЬ

ПРОЯВ



ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ

Сьогодні багато українців не знають, скільки насправді тепла вони спо-
живають, і не використовують інструменти для заощадження енергії і, 
відповідно, зменшення суми в платіжці.  

ВИСОКІ КОМУНАЛЬНІ 
ПЛАТЕЖІ

ОПЛАТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
В УКРАЇНЦІВ У СЕРЕДНЬОМУ 
СТАНОВИТЬ ДО 15 % ВІД 
ЗАГАЛЬНИХ ВИТРАТ 
(В ОПАЛЮВАЛЬНИЙ СЕЗОН) 

Десятки мільярдів гривень витрачається з 
держбюджету на комунальні субсидії, у першу чергу 
тепло. Водночас у країнах ЄС витрати на енергоносії 
більш ніж 10 % вважаються ознакою «енергетичної 
бідності». 
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НАЙБІЛЬШЕ ЕНЕРГІЇ (47 %) 
І, ВІДПОВІДНО, КОШТІВ 
УКРАЇНЦІ ВИТРАЧАЮТЬ НА 
ОПАЛЕННЯ СВОЇХ ДОМІВОК 

47 %

ЯК ЗМЕНШИТИ КОМУНАЛЬНІ ПЛАТЕЖІ?

Запровадити заходи з енергоефективності 
й енергозаощадження для зменшення втрат енергії 
та, відповідно, зменшення оплати

Замістити газ місцевими енергоресурсами, зокре-
ма сонячними колекторами та котлами на палетах 
і сільськогосподарських відходах, із дотриманням 
норм щодо викидів

Лічильники та регулятори тепла на батареях дають можливість 

споживачам знати та контролювати споживання енергії. 

Повна реконструкція (термомодернізація з можливістю регулювати 

власне споживання) будинку дозволяє зекономити до 50 % витрат 

енергоресурсів на опалення  і, відповідно, знизити щомісячні платежі. 

А утеплення, енергоефективні вікна та вентиляція допомагають 

зменшити втрати тепла. 

Використання біопалива для тепла є більш вигідним, ніж газове 

обігрівання. У середньому за опалювальний сезон котельні здатні 

заощадити від 90 тис. до 1,5 млн грн на 1 МВт за рахунок переходу на 

тверде біопаливо.  

Запровадити заходи з обліку та регулювання 
енергоресурсів, зменшити їх споживання 
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забезпечити підвищення енергограмотності й екосвідомості 
громадян на державному та місцевому рівнях через 
роз’яснювальні кампанії, навчальні програми в освітніх закладах

розвивати програми комплексної модернізації житлового 
фонду із відсотковим відшкодуванням і «дешевими» 
кредитами для домогосподарств і ОСББ

забезпечити виконання Закону України «Про комерційний 
облік теплової енергії та водопостачання»

забезпечити фінансові ресурси для підтримки системи 
енергоменеджменту, енергомоніторингу, енергоефективних 
проєктів на місцях

здійснити комплексну енергомодернізацію  
в нежитлових будівлях

залучити додаткові кошти на комплексну модернізацію 
тепломереж

запровадити амбітну національну мету зі скорочення 
енергоспоживання в будівлях

узгодити українське законодавство з директивами ЄС 
з енергоефективності

ЩО ДЕПУТАТ /
ПОЛІТИК 
МОЖЕ 
ЗРОБИТИ? 

ДЛЯ ТОГО, ЩОБ СПРИЯТИ ЗМЕНШЕННЮ ВИТРАТ  
НА КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ, ПОТРІБНО:
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ЕНЕРГЕТИЧНІ 
ТА ЕКОНОМІЧНІ 
РИЗИКИ

ЯДЕРНІ 
РИЗИКИ

РИЗИКИ 

ПРОЯВ



Вугільні станції були побудовані ще 
в 60–70-х роках минулого сторіччя. 
Основне обладнання більшості 
енергоблоків українських ТЕС 
зношене і не відповідає вимогам 
ефективного й екологічно безпечного 
використання паливних ресурсів, 

надійності та безпеки експлуатації. 
Зношеність обладнання може стати 
причиною аварій, що призводять до 
руйнування обладнання та споруд 
станцій, людських жертв, відключення 
постачання енергії.

Основним постачальником вугілля (60 %)  
і ядерного палива (70 %) є Російська Федерація.

ЗАГРОЗОЮ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ 
Є ЕНЕРГОЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД ІМПОРТУ 
ВИКОПНОГО ПАЛИВА (60 %). 
У 2018 РОЦІ ВИТРАТИ НА ІМПОРТНІ 
ЕНЕРГОРЕСУРСИ СТАНОВИЛИ 
9 МЛРД ДОЛ. США.

1.  ЕНЕРГЕТИЧНА 
Й ЕКОНОМІЧНА 
БЕЗПЕКА
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АТОМНІ СТАНЦІЇ 
ЗБУДОВАНІ 70–80-х роках 
минулого сторіччя

54 % ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 
ВИРОБЛЯЮТЬ АЕС

ДЕФІЦИТ ГАЗУ

Більшість українських атомних 
станцій збудовані в 70–80-х роках. 
минулого сторіччя та розраховані 
на 30 років проєктної роботи. На 
сьогодні 9 із 15 енергоблоків АЕС 
вичерпали свій проєктний ресурс 
і працюють понадпроєктно. 
Між 2023–2031 рр. закінчуються 
ліцензії на понадпроєктну роботу, 
і блоки будуть зупинятися.

Атомні станції виробляють до 54 % 
від усієї електроенергії в Україні. 
Якщо навіть один атомний 
блок аварійно зупиняється, це 
спричиняє відчутні проблеми 
в енергосистемі аж до віялових 
відключень.

У 2017 році найбільш масштабні 
надзвичайні ситуації державного 
рівня були пов’язані з дефіцитом 
природного газу для підприємств, 
промисловості, об’єктів житлово-
комунального господарства. 
Більше 40 % газу в Україні 
імпортовано.

Згідно із соціологічними опитуваннями, українців турбує 
сталий доступ до постачання енергетичних і природних 
ресурсів.
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ЯК ПЕРЕХІД НА 
ВІДНОВЛЮВАНІ 
ДЖЕРЕЛА 
ЗМІЦНИТЬ 
ЕНЕРГЕТИЧНУ 
Й ЕКОНОМІЧНУ 
БЕЗПЕКУ 
ДЕРЖАВИ?

Для сонячних і вітрових станцій не потрібне паливо. 
Біоенергетика використовує сільськогосподарські відходи, 
відходи лісозаготівлі  й енергетичні культури (енергетична 
верба, міскантус), які можна виростити в Україні.

Уже в 2020 році в Україні електроенергія, вироблена з 
відновлювальних джерел, стане дешевшою за отриману з 
нових вугільних ТЕС. 

МАЙЖЕ ПОВНЕ ПОДОЛАННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ  
ВІД ІМПОРТНИХ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ

ЗАМІЩЕННЯ АТОМНИХ І ВУГІЛЬНИХ СТАНЦІЙ 
ВІДНОВЛЮВАНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ЕНЕРГІЇ Є ДЕШЕВИМ, 
ШВИДКИМ І БЕЗПЕЧНИМ

АТОМНА ЕЛЕКТРИКА ДОРОЖЧА

АВАРІЇЇ

Атомна електрика з нових АЕС уже сьогодні дорожча 
за електрику із сучасних великих СЕС і ВЕС, якщо 
врахувати витрати на весь життєвий цикл палива 
та АЕС. Термін спорудження нових атомних 
станцій може сягати 10 років і більше, а вітрових 
і сонячних — 2–3 років.

На вітрових і сонячних станціях неможливі аварії 
з такими негативними наслідками, як на атомних 
(ЧАЕС, «Фукусіма»), а також вони не впливають 
згубно на клімат планети (як вугільні станції).   

У пріоритеті повинні бути малі об’єкти ВДЕ. Таких об’єктів 
потрібно багато для забезпечення енергопотреб і заміщення 
великої генерації у межах певної місцевості. Також більша 
кількість розосереджених об’єктів сприятиме стійкості 
енергосистеми, адже аварійні відключення деяких із них 
критично не впливатимуть на енергопостачання регіону  
чи країни загалом.

НАБЛИЖЕНІ ДО СПОЖИВАЧА МАЛІ ВДЕ-СТАНЦІЇ 
СТАБІЛІЗУЮТЬ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ
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підтримувати участь органів місцевого самоврядування  
в Угоді мерів

встановити національну мету з переходу на зелену  
енергетику з конкретним строком реалізації

визначити кінцеву дату відмови від використання  
вугільних потужностей

встановити кінцеву дату закриття всіх АЕС

розробити та реалізувати концепцію з впровадження  
в Україні  «розумних мереж» (Smart Grids, див. с. 43)  
та ухвалити відповідний план дій, зокрема для інтеграції  
розосереджених об’єктів генерації малої потужності

посилити державну підтримку розвитку малих об’єктів  
із відновлюваних джерел: фінансові інструменти, стимули, 
законодавча база

створити систему підтримки та стимулів  
для балансуючих гравців

встановити чесні конкурентні умови для великих комерційних 
станцій відновлюваної енергетики

ЩО ДЕПУТАТ /
ПОЛІТИК 
МОЖЕ 
ЗРОБИТИ? 

ЩОБ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ЕНЕРГЕТИЧНУ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ 
КРАЇНИ ЗАВДЯКИ ВІДНОВЛЮВАНИМ ДЖЕРЕЛАМ ЕНЕРГІЇ, 
НЕОБХІДНО:
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НАСТУПНА АВАРІЯ НА АЕС МОЖЕ 
СТАТИСЯ БУДЬКОЛИ. ОСОБЛИВО 
ВРАЗЛИВИМИ Є БЛОКИ АЕС, 
ЯКІ ВІДПРАЦЮВАЛИ СВІЙ 
ПРОЄКТНИЙ РЕСУРС, — ТАКИХ 
В УКРАЇНІ ВЖЕ ДЕВ’ЯТЬ.

2. ЯДЕРНА БЕЗПЕКА

Серйозні аварії на ядерних 
об’єктах стаються раз 

на 11 років — набагато 
частіше, ніж передбачали 
й обіцяли представники 

атомної індустрії.

За різними оцінками, 
Чорнобильська катастрофа 
забрала життя від 4 000 до 

1 000 000 українців. 

За помилки радянської 
системи досі розплачується 

Українська держава: за 
час незалежності України 
більше 20 млрд дол. США 

було витрачено на 
ліквідацію наслідків аварії.

11 РОКІВ ДО 1 000 000 ЖИТТІВ 20 000 000 000 $

При роботі АЕС утворюються небезпечні радіоактивні 
відходи та високорадіоактивне відпрацьоване паливо. 
Останнє Україна досі відправляє на переробку та/або 
тимчасове зберігання до Російської Федерації. В Україні 
все ще немає сховища для високоактивних відходів такої 
переробки та рішення для остаточного захоронення.
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ПЕРЕХІД НА 
ВІДНОВЛЮВАНУ 
ЕНЕРГЕТИКУ  
ТА ЗГОРТАННЯ 
ЯДЕРНОЇ 
ПРОМИСЛО
ВОСТІ 
ДОЗВОЛИТЬ: 

знизити ризик наступної ядерної аварії: менше робочих 
блоків — менше ризиків

уникнути появи нових уранових шахт, а отже, негативних 
наслідків для населення та ризику радіаційного забруднення 
території

уникнути накопичення більшої кількості радіоактивних 
відходів АЕС і відпрацьованого ядерного палива, а отже, 
і ризиків та витрат, пов’язаних з їх утилізацією

відмовитися від спорудження нових блоків  
на Хмельницькій АЕС

включити до вартості атомної електрики повні витрати  
на своєчасне підвищення безпеки на АЕС, які працюють, 
і виведення станцій з експлуатації

відмовитися від розробки нових уранових родовищ і будів-
ництва будь-яких нових  підприємств ядерно-промислового 
комплексу (окрім тих, які потрібні для вирішення проблем  
уже накопичених радіоактивних відходів)

відповідно до строку дії наявних ліцензій блоків АЕС  
встановити конкретний час їх закриття і заздалегідь  
підготувати план їх безпечного виведення з експлуатації

ЩО ДЕПУТАТ /
ПОЛІТИК 
МОЖЕ 
ЗРОБИТИ? 

ДЛЯ РЕАЛЬНОГО ЗНИЖЕННЯ ЯДЕРНИХ РИЗИКІВ  
УКРАЇНІ ПОТРІБНО: 
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ЕКОЛОГІЧНА 
СИТУАЦІЯ

ПРОЯВ

ПОГІРШЕННЯ 
ЗДОРОВ’Я  
ЛЮДЕЙ ЧЕРЕЗ  
ЗАБРУДНЕННЯ 
ПОВІТРЯ

ЗАБРУДНЕННЯ 
ВОДОЙМ  
І ҐРУНТІВ

ЗМІНА  
КЛІМАТУ



ЯКІ НАСЛІДКИ 
ДЛЯ ЗДОРОВ’Я 
НАСЕЛЕННЯ? 

ЗАХВОРЮВАННЯ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ І СЕРЦЕВО-
СУДИННОЇ СИСТЕМИ  
 

ГОСТРІ РЕСПІРАТОРНІ СИМПТОМИ 
 
 

РИЗИК ПЕРЕДЧАСНИХ ПОЛОГІВ І НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ 
ДЛЯ НОВОНАРОДЖЕНИХ 
 

ПІДВИЩЕНІ РИЗИКИ ОНКОЛОГІЧНИХ  
ЗАХВОРЮВАНЬ

є ключовим  джерелом 
забруднення атмосферного 
повітря у великих містах,

АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 

у яких відсутня важка промисловість  
і вугільні підприємства. Автомобільні  
викиди призводять до підвищення 
концентрації шкідливих речовин  
у повітрі.

ЧЕРЕЗ СПАЛЕННЯ ВУГІЛЛЯ В 
АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ ПОТРАПЛЯЄ 
ЗНАЧНА КІЛЬКІСТЬ СІРЧАНОГО 
ГАЗУ, ОКСИДІВ АЗОТУ Й ОСОБЛИВО 
НЕБЕЗПЕЧНИХ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я 
ЛЮДИНИ ДРІБНИХ ЗВАЖЕНИХ ЧАСТОК  
(ЗЧ) — PM 2,5 І PM 10.

1.  ПОГІРШЕННЯ ЗДОРОВ’Я 
ЛЮДЕЙ ЧЕРЕЗ 
ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ
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ЯК ЗМЕНШИТИ 
ЗАБРУДНЕННЯ 
ПОВІТРЯ? зменшити обсяги викидів небезпечних для здоров’я 

речовин і зробити повітря в містах чистішим

зменшити кількість захворювань, які виникають через 
ці викиди

зменшити концентрацію шкідливих речовин 
у повітрі в місті

знизити негативний вплив на здоров’я людей 
і підвищити якість життя в містах

ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ З ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ 
І ЗГОРТАННЯ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ДОЗВОЛИТЬ:

ПЕРЕХІД НА ВІДНОВЛЮВАНУ ЕНЕРГЕТИКУ В ТРАНСПОРТІ —
ЦЕ ВИКОРИСТАННЯ  БІОЕТАНОЛУ, БІОДИЗЕЛЮ, 
ВОДНЮ ЗАМІСТЬ БЕНЗИНУ ТА ДИЗЕЛЮ, А ТАКОЖ 
ПРІОРИТЕТНИЙ РОЗВИТОК ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ 
Й ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ. ЦІ РІШЕННЯ ДОЗВОЛЯТЬ:

СЕРЕД 10 
НАЙБІЛЬШИХ 
ЗАБРУДНЮВАЧІВ 
АТМОСФЕРНОГО 
ПОВІТРЯ В УКРАЇНІ 
6 ОБ’ЄКТІВ ВУГІЛЬНОЇ 
ЕНЕРГЕТИКИ
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ЩО ДЕПУТАТ /
ПОЛІТИК 
МОЖЕ 
ЗРОБИТИ? ініціювати від уряду перегляд Національного  

плану скорочення викидів (НПСВ) у 2019 році  
із встановленням кінцевого строку виведення  
з експлуатації всіх вугільних електростанцій 

зобов’язати вугільні підприємства за власні кошти 
встановити електрофільтри й усунути викиди 
токсичного пилу

співпрацювати з місцевими активістами, які ведуть 
кампанії за чисте повітря та протидіють незаконному 
забрудненню промисловими об’єктами, та 
підтримувати їх у цій діяльності

розвиток комфортного громадського  
транспорту

створення велосипедної інфраструктури 

електрифікація транспорту

ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ЗМЕНШИТИ КІЛЬКІСТЬ ВИКИДІВ  
У ПОВІТРЯ ЧЕРЕЗ ЗАМІЩЕННЯ ВУГІЛЬНИХ 
ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ ЗЕЛЕНОЮ ЕНЕРГЕТИКОЮ, НЕОБХІДНО:

ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ТРАНСПОРТНИХ 
ВИКИДІВ НА ЯКІСТЬ ПОВІТРЯ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДЕЙ 
ПРІОРИТЕТОМ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У ЦІЙ СФЕРІ  
МАЄ СТАТИ:
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Теплові (ТЕС, ТЕЦ) й атомні (АЕС) 
станції  використовують водойми у 
промислових процесах, зокрема для 
охолодження, та скидають 
у них відходи. 

Золовідвал Дарницької ТЕЦ у м. Києві 
призвів до забруднення о. Гарячка ву-
гільною золою, накопичення токсич-
них речовин, через що потерпають 
місцеві мешканці.

Підземні води також забруднюються при видобуванні 
природного газу й урану, особливо під час збагачення 
уранової руди на гірничо-збагачувальних комбінатах (ГЗК).

ТРАДИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИКА 
СПРИЧИНЯЄ ХІМІЧНЕ ЗАБРУДНЕННЯ 
ПІДЗЕМНИХ І ПОВЕРХНЕВИХ 
ВОД ЗАЛІЗОМ, ХЛОРИДАМИ, 
СУЛЬФАТАМИ, ІНШИМИ 
МІНЕРАЛЬНИМИ СОЛЯМИ ТА 
ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ ВНАСЛІДОК 
ПІДТОПЛЕННЯ ШАХТ

2.  ЗАБРУДНЕННЯ ВОДОЙМ 
І ҐРУНТІВ
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Наприклад, скид шахтних вод 
у річки гірничопромислових 
(вугільних) районів Донбасу  
має такі наслідки:

МАЛІ РІЧКИ

ВЕЛИКІ РІЧКИ

водні ресурси малих річок, 
особливо у верхів’ях,  
на 50–70 % складаються  
зі скидів шахтних вод

водні ресурси середніх і 
великих річок на 20–50 %  
складаються зі скидів 
шахтних вод

Традиційна енергетика 
спричиняє забруднення 
ґрунтів промисловими 
відходами під час видобутку 
та спалення енергоресурсів 
через утворення 
золошлакових відвалів

ПРОМИСЛОВІ ВІДХОДИ 

ПІДТОПЛЕННЯ ШАХТНИМИ 
ВОДАМИ НАВКОЛИШНІХ 
ТЕРИТОРІЙ І ПРОСІДАННЯ ҐРУНТУ 
ПРИЗВОДИТЬ ДО РУЙНУВАННЯ 
БУДІВЕЛЬ, СПОРУД І КОМУНІКАЦІЙ
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затвердити графіки закриття вугільних та атомних станцій

урегулювати питання правонаступництва гірничих  
підприємств, які будуть закриті

використовувати жорсткі стандарти функціонування  
золовідвалів і хвостосховищ об’єктів вугільної  
промисловості

встановити чіткі строки закриття та рекультивації шахт  
(вугільних й уранових), із подальшим контролем впливу  
на ґрунти та водойми

виділяти кошти з держбюджету на розв’язання  
еколого-гідрогеологічних проблем, що виникають  
внаслідок закриття шахт і розрізів

ЩО ДЕПУТАТ /
ПОЛІТИК 
МОЖЕ 
ЗРОБИТИ? 

ДЛЯ ЗАХИСТУ УКРАЇНСЬКИХ ВОДОЙМ І ҐРУНТІВ  
ВІД ЗАБРУДНЕННЯ НЕОБХІДНО:
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ЯК ЗМЕНШИТИ 
ЗАБРУДНЕННЯ 
ВОДОЙМ?

ЯК ПЕРЕХІД  
НА ВДЕ 
ЗМЕНШУЄ 
ЗАБРУДНЕННЯ 
ТА ЗНИЩЕННЯ  
ҐРУНТІВ?

уникнути хімічного забруднення підземних 
і поверхневих вод під час видобутку вугілля, 
природного газу й урану

зберегти річки й озера для рекреаційних  
цілей замість того, щоб скидати в них відходи 
енергетики 

ліквідувати та рекультивувати небезпечні  
золовідвали

уникнення утворення небезпечних промислових 
відходів, які потребують захоронення

уникнення необхідності відкривати нові шахти  
або розширювати старі

відсутність потреби вилучати нові території  
під небезпечне використання

можливість рекультивації територій і їх використання 
за новим цільовим призначенням

ЗАМІЩЕННЯ ВУГІЛЬНИХ Й АТОМНИХ СТАНЦІЙ  
ОБ’ЄКТАМИ ВДЕ ДОЗВОЛИТЬ:

ЗАМІЩЕННЯ ВУГІЛЬНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ 
ПОТУЖНОСТЯМИ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ ОЗНАЧАЄ:

Відновлювана енергетика не здійс-
нює негативного впливу на водойми 
при коректному проєктуванні й екс-
плуатації. Виняток становлять ГЕС, 
які суттєво впливають на гідрологію 
й екологію річок і затоплюють значні 
території.   

Сонячні та вітрові станції  
не впливають  негативно  
на якість ґрунтів, на яких  
вони встановлені.
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3. ЗМІНА КЛІМАТУ

ОСНОВНОЮ ПРИЧИНОЮ ЗМІНИ КЛІМАТУ 
У СВІТІ І В УКРАЇНІ Є СПАЛЮВАННЯ 
ВИКОПНОГО ПАЛИВА, ЩО СПРИЧИНЯЄ 
МАСШТАБНІ ВИКИДИ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ

ПРОЯВИ ЗМІНИ 
КЛІМАТУ

НАСЛІДКИ ЗМІНИ КЛІМАТУ ПІДНЯТТЯ РІВНЯ 
МОРІВ

Проявами зміни клімату є більша 
кількість посух, аномально 
спекотних і холодних днів, 
екстремальних погодних явищ, 
втрата питної води, збільшення 
кількості пожеж, вплив на сільське 
господарство. Піднімається 
рівень моря, що до 2100 року 
може призвести до затоплення 
територій 590 населених пунктів 
на півдні України.

Наслідками є неврожайність 
та збитки для фермерських 
господарств. Також велика 
кількість опадів спричиняє 
паводки, які призводять до 
відключення електроенергії й 
ізоляції окремих районів.

Через глобальне потепління 
рівень Чорного й Азовського 
морів може піднятися на більш 
ніж 0,8 метра до кінця сторіччя, 
затопивши десятки тисяч 
будинків і більш ніж 200 тис. 
га сільськогосподарських 
земель у південних областях 
України (Одеській, Херсонській, 
Миколаївській, Донецькій 
і Криму).
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ЯК ПЕРЕХІД  
НА ВІДНОВ
ЛЮ ВАНУ 
ЕНЕРГЕТИКУ 
ВИРІШУЄ 
ПРОБЛЕМУ  
ЗМІНИ 
КЛІМАТУ?

Якщо взяти до уваги весь життєвий цикл електростанцій 
разом із виробництвом палива, зняттям з експлуатації та 
захороненням відходів, то викиди парникових газів на 
одиницю виробленої енергії в середньому такі:

вугільна енергетика 960–1050 г СО2Е/вКт

атомна енергетика 66 г СО2Е/вКт

біоенергетика 14–31 г СО2Е/вКт

сонячна енергетика 22 г СО2Е/вКт

гідроенергетика 13 г СО2Е/вКт

вітрова енергетика 10 г СО2Е/вКт

ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОТУЖНОСТІ З ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ 
СПРИЧИНЯЮТЬ НАЙМЕНШЕ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ

БІОЕНЕРГЕТИКА

ДЕ ВСТАНОВЛЮВАТИ 

ГЕНЕРАЦІЯ ЕНЕРГІЇ

СОНЯЧНІ СТАНЦІЇ

Небезпечні продукти тваринної 
життєдіяльності (рештки, послід) є 
сировиною для біоенергетики, яка 
замість захоронення на полігонах 
використовується для генерації енергії. 

Підняття рівня моря не матиме таких 
катастрофічних наслідків на українські 
міста, села та містечка, більшість 
територій вдасться зберегти*

*   за умови, що Україна й інші 
країни переходитимуть 
на відновлювані 
джерела енергії та 
впроваджуватимуть активні 
заходи для боротьби зі 
зміною клімату

Сонячні станції найкраще встановлювати 
на дахах і територіях, які не мають  
сільськогосподарського чи 
природоохоронного значення.

Екстремальні погодні умови, їх частота та 
сила не погіршуватимуться з часом*
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розробка й ухвалення Національного плану дій, який перед-
бачає розвиток відновлюваної енергетики на період до 2030 
року, з переглядом цілей 2023 року, враховуючи аспекти 
зміни клімату, відповідно до практики країн ЄС

розробка більш амбітного сценарію другого Національно- 
визначеного внеску України без нових вугільних й атомних 
потужностей

узгодженість політик центральних органів виконавчої влади 
між собою та із стратегічними документами галузі, зокрема 
щодо зміни клімату та енергетики

створення державного органу, котрий був би спроможний 
виявляти та передавати до суду випадки порушення природо-
охоронного законодавства

підвищення штрафів за порушення природоохоронного зако-
нодавства до розмірів, які б робили правопорушення еконо-
мічно недоцільними

ЩО ДЕПУТАТ /
ПОЛІТИК 
МОЖЕ 
ЗРОБИТИ? 

ЗАХОДИ ІЗ ПРОТИДІЇ ЗМІНІ КЛІМАТУ НА РІВНІ УКРАЇНИ:
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НАЙПОШИРЕНІШІ 
ЗАПИТАННЯ 
ТА ВІДПОВІДІ НА НИХ 

ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА — ЦЕ ДОРОГО?

Сьогодні в Україні ціна на електричну енергію з вугілля й атома не враховує 
капіталовкладення (ТЕС, ТЕЦ і АЕС побудовані за радянських часів), не включає низку 
витрат, що напряму йдуть із державного бюджету (субсидії вугільній генерації) або взагалі 
не беруться до уваги (захоронення відпрацьованого ядерного палива та повна вартість 
безпечного зняття з експлуатації АЕС). Тому реальна вартість електрики з ТЕС і АЕС 
дорожча, ніж показує тариф. Якщо порівнювати вартість енергії з нових електростанцій 
(з урахуванням капітальних витрат на будівництво), то енергія з відновлюваних джерел 
уже дешевша за енергію з нових атомних і вугільних електростанцій.

ІСТОРИЧНІ ТРЕНДИ СЕРЕДНЬОЇ ВАРТОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
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Водночас для розвитку зеленої генерації з 2009 до 2030 року передбачений економічний 
стимул — так званий «зелений тариф», ставка якого поступово знижується, а з 2020 
року буде надаватися тільки для малих установок потужністю до 1 МВт. Запровадження 
конкурентних умов для будівництва великих сонячних і вітрових станцій, передбачених 
новим законом про так звані аукціони, має дозволити знизити ціну електрики 
з відновлюваних джерел і зменшити вплив монополістів. Ідеться про проведення 
відкритих аукціонів, за якими право на будівництво СЕС і ВЕС мають отримувати ті 
компанії, які запропонують найнижчу ціну. Для малих установок діятимуть «зелені 
тарифи» до кінця 2029 року, що зупинить інвестиції у розвиток малих станцій уже 
протягом наступних трьох років, оскільки час окупності подібних проєктів сягає 7 років. 
Середня вартість електроенергії з відновлюваних джерел в Україні знижується, оскільки 
падає ціна на сонячну електроенергію, яка зараз домінує у «зеленому» міксі.

Щодо опалення, деякі українські міста (зокрема, Жовква та Долина) й окремі споживачі 
вже почали переходити на використання біомаси, бо це допомагає заощаджувати 
кошти. Наприклад, для приватного будинку з площею опалення 150 кв. м і річними 
тепловтратами 150 кВт·год/кв. м  щорічна економія при переході з газового на 
твердопаливний котел становитиме приблизно 8 200 грн. Для міста використання 
локальної сировини дає можливість зменшити споживання традиційних енергоресурсів. 
Так, у м. Жовква реконструйовано комунальну котельну, замінено газову мережу  
на біопаливні котли, створено 4 індивідуальні теплові пункти в приватних будинках  
та 11 — у бюджетних установах, якими енергоменеджер може керувати дистанційно.  
Так, у муніципальному дитсадку після переходу на біопаливо вдалося за перший рік 
скоротити споживання газу із 200 000 до 500 кубометрів.

ЗМІНА СЕРЕДНЬОЇ ВАРТОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ  
З ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ
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ХТО ЗАРОБЛЯЄ НА ВІДНОВЛЮВАНІЙ ЕНЕРГЕТИЦІ В УКРАЇНІ?

Для розвитку будь-чого, у тому числі відновлюваної енергетики, потрібні інвестиції. 
Завдяки високому «зеленому тарифу» та перспективності сектору у відновлювану 
енергетику в Україні інвестують кошти ті, хто їх має: великі міжнародні й українські 
компанії, підприємці. Також ці можливості починає використовувати так званий «середній 
клас», встановлюючи домашні електростанції. Здебільшого прибуток від «зеленого 
тарифу» отримують великі об’єкти відновлюваної енергетики (від 1 МВт), оскільки 
теперішня система підтримки малих станцій неефективна (нею можуть скористатися 
лише приватні домогосподарства, а не громади чи муніципалітети), а частка малих 
станцій (< 1 МВт) становить лише 11 % (дані за 2018 рік) від усіх потужностей ВДЕ. З 2020 
року для великих станцій ВДЕ від 1 МВт буде діяти система аукціонів, що дозволить 
запропонувати зелену енергію кільком заявникам і сприятиме вибору постачальника 
з меншою ціною, яка буде фіксуватися в контрактах на 20 років. Для малих установок 
продовжуватиме діяти фіксований «зелений тариф» до кінця 2029 року, що зупинить 
інвестиції у розвиток малих станцій уже протягом наступних трьох оскільки час окупності 
подібних проєктів сягає 7 років. Наразі в Україні існує лише близько 12 000 приватних 
сонячних станцій і 8 енергокооперативів.

Існує потреба в забезпеченні сприятливих умов для того, щоб фінансові переваги від 
розвитку відновлюваної енергетики отримувало більше звичайних громадян через 
розвиток середніх і малих підприємств і створення нових локальних робочих місць, 
домогосподарства із власною зеленою генерацією, громади із своїми станціями, 
енергокооперативи та можливості для сталих енергетичних інвестицій.
Пріоритетною в енергетиці країни має стати підтримка малого виробництва теплової 
й електричної енергії з ВДЕ на місцях через державні та місцеві програми підтримки, 
кредити з низькою відсотковою ставкою від державних банків, зменшення податків, 
спрощення процедури підключення та заохочення до самозабезпечення.

ЯКИМ Є ЕКОЛОГІЧНИЙ СЛІД ВДЕ ПОРІВНЯНО З ІНШИМИ ТИПАМИ 
ЕНЕРГЕТИКИ?

Порівняно з іншими методами виробництва електричної та теплової енергії 
використання відновлюваних джерел енергії є більш екологічним. Найважливіша 
перевага ВДЕ — відсутність небезпечних відходів, які утворюються у великих кількостях 
під час видобутку та спалення традиційних енергоресурсів. Золошлакові відвали 
з вугільних підприємств забруднюють ґрунти та водойми. Після закриття та демонтажу 
АЕС утворюються значні обсяги радіоактивних відходів. Для відпрацьованого ядерного 
палива ніде у світі досі не знайдено рішення для безпечного захоронення протягом 
тих десятків тисяч років, поки воно залишатиметься небезпечним. Вугільна енергетика 
дає викиди CO2 у 100 разів вищі, ніж вітрова, і в 50 разів вищі, ніж сонячна. Атомна 
енергетика викидає у 6 разів більше вуглецю, ніж вітрова, і у 2–3 рази більше, ніж різні 
технології сонячної електроенергетики, — «вуглецевий слід» відновлюваних джерел 
падає з використанням нових і сучасних технологій.
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ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТІЛЬКИ ДЛЯ ЗАМОЖНИХ КРАЇН?

ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТІЛЬКИ ДЛЯ КРАЇН  
З ТЕПЛИМ КЛІМАТОМ?

Ні, адже серед світових лідерів з розвитку відновлюваної енергії — Індія, Чилі, Нікарагуа, 
Уругвай, Кенія. У країнах з енергетичною бідністю та закритим доступом до постійного 
електрозабезпечення мала генерація з відновлюваних джерел часто розглядається як 
просте, дешеве й ефективне рішення. У чисту енергію інвестують середній клас, місцевий 
бізнес і міжнародні інвестори. Для бідних діють міжнародні програми технічної допомоги, 
надаються кредити.

Серед лідерів з розвитку відновлюваної енергії у світі є й країни з холодним кліматом — 
Німеччина, Данія, Норвегія, Швеція. Сучасні технології дозволяють генерувати сонячну 
енергію навіть за хмарної погоди, використовуючи наявний потенціал сонячної радіації. 
Для вітряків важливий потенціал вітру на місцевості, для біоенергетики — наявність 
сертифікованої біосировини. За даними Міжнародного агентства з відновлюваної 
енергетики (IRENA), Україна є однією з країн з найвищим потенціалом для розвитку 
енергії з вітру в Європі (16–24 ГВт) і потенціалом сонця 4 ГВт. За оцінкою Біоенергетичної 
асоціації України, потенціал біомаси може становити до 42 млн т н. е. 
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ВІТРЯКИ РУЙНУЮТЬ КАРПАТИ?

СОНЯЧНІ ПОЛЯ ЗАГРОЖУЮТЬ УКРАЇНСЬКИМ ЧОРНОЗЕМАМ?

Вітрова енергетика безпечніша, ніж вугільна чи атомна, оскільки не утворює небезпечні 
відходи. Однак важливо планувати встановлення вітрових станцій з урахуванням 
екологічних умов місцевості й інтересів місцевих мешканців. Не будь-яка ділянка, 
що має вітровий потенціал, підходить для будівництва станції, особливо якщо вона 
розташована на цінній природній території. Для визначення екологічних ризиків 
інвестори мають здійснювати якісну оцінку впливу проєкту на довкілля (ОВД). 
Для вітряків потрібно вибирати місця, які не мають природної і туристичної цінності 
та не розташовані на шляхах міграції птахів.

Обладнання, що використовується для виробництва електроенергії, може бути 
розташоване тільки на земельних ділянках, які мають цільове призначення «землі 
електроенергетики». Використання будь-яких інших земельних ділянок (які не мають 
цільового призначення «землі електроенергетики») для виробництва електроенергії 
можливе лише після зміни їх цільового призначення.

ВІТРЯКИ ЗАГРОЖУЮТЬ ПТАХАМ? 

За оцінкою екологічної організації охорони птахів США, людський фактор, який найбільше 
впливає на смертність птахів, — засклені вікна будинків, а найнебезпечніший з усіх 
факторів — зростання популяції диких і домашніх котів. Важливо, що при розміщенні 
ВЕС необхідно врахувати міграційні шляхи птахів для зменшення ризиків. Ризик від 
вітротурбін становить лише 0,1 млн/рік порівняно із 100 млн/рік від скляних поверхонь.

Домашні та дикі кішки кожен рік убивають сотні мільйонів птахів.

Засклені вікна будинків 100

Міське освітлення (ліхтарі) 31

Дороги і транспорт 11

Лінії електропередач 10

Вишки мобільного зв’язку 4

Вітротурбіни 0,1

Причини, які призводять до загибелі птахів                      Кількість смертей, млн
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Згідно із Земельним кодексом віднесення земель до того чи іншого цільового призначення 
здійснюється відповідними рішеннями органів державної та місцевої влади, які передають 
землі в користування. Крім того, існує окрема процедура зміни цільового призначення 
земель, які перебувають у приватній власності, що регулюється Порядком зміни цільового 
призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 року № 502. В Україні 
діє мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення державної та 
комунальної власності, а також купівлю-продаж, відчуження та зміну цільового призначення 
(використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян і юридичних 
осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, для ведення особистого 
селянського господарства, а також земельних часток (паїв), крім передачі їх у спадщину, 
обміну земельної ділянки на іншу земельну ділянку відповідно до закону та вилучення 
(викупу) земельних ділянок для суспільних потреб.
Звичною практикою є використання колишніх військових полігонів, сміттєзвалищ тощо для 
встановлення великих об’єктів відновлюваної енергетики. Також у світі набуває поширення 
агровольтаїка, коли сонячні панелі встановлюються таким чином, що на земельній ділянці 
одночасно можна здійснювати сільськогосподарську діяльність і генерувати енергію. 
Однак в Україні ця практика не реалізується через законодавчі обмеження. Перший досвід 
подібних ферм підтверджує ефективність використання сонячної енергії для дуального 
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ЯКИМ ЧИНОМ ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ БАЛАНСУВАННЯ ПОТУЖНОСТЕЙ 
ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ?

В Україні балансування нової відновлюваної енергетики відбувається переважно 
за рахунок вугільної генерації. Вугільна генерація зараз використовується для 
маневрування, тому що ми маємо її в надлишку, однак це не є оптимальним варіантом 
ні з екологічної, ні з економічної точок зору (високими витратами для власників ТЕЦ 
є утримання їх у резерві і використання лише в пікові години). Оскільки наші ТЕС/ТЕЦ 
старі, а Україна готується до виконання вимог Директиви ЄС «Про обмеження викидів у 
повітря певних забруднювальних речовин з великих спалювальних станцій», протягом 
наступних років закриється значна кількість ТЕС, які не відповідатимуть новим вимогам 
щодо викидів.

Подальший розвиток сектору відновлюваної енергетики буде базуватися на інших, більш 
чистих й економічно ефективних методах балансування, які вже діють у багатьох країнах: 

комбінація різних типів відновлюваних джерел та акумулюючих потужностей 
(наприклад, сонячних і вітрових установок з біоустановками)

«розумні мережі» і запровадження системи керування попитом, коли споживачі 
енергії долучаються до балансування роботи мережі, наприклад, встановлюючи 
електробойлери з «розумною» автоматикою або заряджаючи електромобілі 
в моменти надлишку енергії в мережі. Для цього потрібно прискорити 
модернізацію диспетчерського управління та впровадження інформаційних 
технологій в енергетиці. Паралельно розвиваються техніки та системи, що 
дозволяють більш точно передбачати виробництво енергії з відновлюваних 
джерел, тобто неточності в прогнозуванні будуть знижуватися

Застосування сучасних систем точного прогнозування разом із використанням сучасних 
балансуючих і маневруючих технологій дозволить дешевше забезпечувати потреби 
в електричній енергії, скоротивши інвестиційні витрати на 11,5 млрд євро за період 
2020–2050 років завдяки меншому будівництву електрогенеруючих об’єктів, і зменшити 
вартість загальної вартості функціонування енергосистеми на 0,5 %.

фермерства, адже врожайність культур майже така сама або навіть вища, як і на відкритому 
сонці, а продуктивність використання земель підвищується. Тобто технології сонячної 
енергетики можуть використовуватися одночасно із вирощуванням продовольства без 
зменшення продуктивності сільськогосподарських земель.
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