
з урахуванням викликів воєнного часу

ВЕЛИКЕ ВІДНОВЛЕННЯ ЗЕЛЕНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ:
масштаби руйнування та шляхи розвитку



Україна увійшла у ТОП-10 країн світу за темпами розвитку 
зеленої енергетики

ЗЕЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА

ТЕМПИ РОЗВИТКУ

2019
Україна у ТОП-5 європейських країн за темпами розвитку 
сонячної енергетики2020

2022 Загальна потужність об’єктів зеленої енергетики на 
початок 2022 року сягнула 9 656 МВт



Загальна встановлена потужність 
промислових сонячних електростанцій в Україні становить 6 
226,9 МВт

ЗЕЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА

СОНЯЧНА ЕНЕРГЕТИКА

Близько 60% промислових сонячних електростанцій 
зосереджені у південних та південно-східних областях 
України, де відбуваються активні бойові дії, що становить 
близько 3 700 МВт

Постраждало 30-40% електростанцій у регіонах, що 
страждають від російського вторгнення, - 
1 120 - 1 500 МВт встановленої потужності



в Україні введено в експлуатацію 
1,2 ГВт сонячних 
електростанцій приватних 
домоволодінь на початок 2022

ЗЕЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА

СОНЯЧНА ЕНЕРГЕТИКА

оціночно зруйновано близько 
280 МВт (24%) встановленої 
потужності



В Україні загальна потужність встановлених 
вітроелектростанцій становить 1 673 МВт 

ЗЕЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА

ВІТРОВА ЕНЕРГЕТИКА

За даними Української вітроенергетичної асоціації в Україні 
зупинено понад 2/3 вітрогенераторів через військову 
агресію Росії. 

Наразі не працює 1 162,5 МВт встановлених 
потужностей, залишаються у роботі
 372,5 МВт, що зосереджені, переважно, у Одеській та 
Львівській областях



Підприємства, що генерують електричну та теплову енергію 
з біомаси в Україні мають встановлену потужність 
224,5 МВт (з них біомаса – 119,1 МВт, 
біогаз – 105,4 МВт)

Постраждало до 15% потужностей

ЗЕЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА

БІО ЕНЕРГЕТИКА



Середня кількість пошкоджень на високовольтних лініях на 
відрізці 100 км досягає 50 випадків. Роботи ведуться 
із відновлення 11 високовольтних ліній та 7 підстанцій.

На даний момент пошкоджено до 600 км мереж 110 
та 150 кВ, більше 1000 км мереж 35 кВ, більше 

20 підстанцій із напругою 110 та 35 кВ.

ЗЕЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА

МЕРЕЖІ



1. Надати зруйнованим та пошкодженим об’єктам 
зеленої енергетики доступ до нового Фонду 
для відновлення в Україні зруйнованої війною 
енергетичної інфраструктури, який 
створено Енергетичним співтовариством.

2. Підтримка (у вигляді податкових 
канікул, відсутності протягом 5-ти років 
рентної плати та податку на 
землю, пільгового підключення до мереж) для 
будівництва нових сонячних та вітрових 
електростанцій. Нове будівництво зосередити у 
регіонах, в яких існує реальний дефіцит 
електричної енергії.

ЗЕЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА

ІНСТРУМЕНТИ ВІДНОВЛЕННЯ



3. Надання пільгових умов доступу компаній зеленої 
енергетики на ринок "на добу наперед" з метою 
зменшення навантаження на ДП "Гарантований покупець" із 
виплат за зеленим тарифом.

4. Підвищення рівня гнучкості та декарбонізації енергосистеми 
України, насамперед, шляхом будівництва нових 
накопичувачів енергії та маневрових потужностей, 
зокрема, із використанням біометану.

5. Створення спеціальних стимулюючих умов для 
виробництва відновлюваних газів потужностями зеленої 
енергетики (зеленого водню та синтетичного 
відновлюваного метану).

ЗЕЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА

ІНСТРУМЕНТИ ВІДНОВЛЕННЯ


