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IRENA



Джерело: IRENA

Енергетичний перехід у світі 



Амбіції країн ЄС щодо ВДЕ та Україна

Щонайменше 32% ВДЕ до
2030 року в ЄС

Українська ціль у 11% ВДЕ
до 2020 року відповідає
амбіціям Люксембургу та
Мальти

Цілей з 2021 року НЕМАЄ!



Амбіції країн ЄС щодо ВДЕ та Україна

EU Member States' National 
Energy and Climate Plans for 
2021-2030

Ціль: Частку ВДЕ в Євросоюзі до 2030 
року можна збільшити з поточних 32% до
33.7% щонайменше



Важелі стримування енергетичного переходу
“In this present age of oil, decentralized politics and
decentralized energy systems co-evolve within the
existing context of centralized energy politics.
Renewable energy transitions, distributed generation
and democratic politics all currently suffer under
concentrated energy politics. This point implies that
stronger forms of democratic engagement with energy
transitions are required to overcome the tendency for
concentrated power to either delay the deployment
of renewables so that existing power dynamics can
be reliably sustained, or to extend present patterns
into new energy regimes through a centralized model
of renewable development. In a time of climate
emergency, weak forms of democracy may also delay
the transition or elicit centralization, and thus
persistent local resistance to renewables may reflect a
missed opportunity to redistribute political and
economic power”



Джерело: BloombergNEF

В 2020 році додано 132 ГВт потужностей СЕС в світі



Джерело: SolarPower Europe, Асоціація сонячної енергетики України

Встановлена потужність СЕС в Україні та Європі / к-ть 
населення



100% ВДЕ в Європі
Основні сценарії

Джерело: SolarPower Europe 

61% -
Сонячна
генерація



Джерело: SolarPower Europe

Розвиток ВДЕ в ЄС до 2050 року



2050

Як буде виглядати енергетична система країн світу у 2050 році!?

Сценарій вуглецевої нейтральності: енергія з сонця та енергія з вітру будуть лідирувати у
енергетичному переході

http://energywatchgroup.org/wp-content/uploads/EWG_LUT_100RE_All_Sectors_Global_Report_2019.pdf

http://energywatchgroup.org/wp-content/uploads/EWG_LUT_100RE_All_Sectors_Global_Report_2019.pdf


Потенціал СЕС в Україні

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

* За оцінками



Джерело: Hans-Josef Fell, ReGeneration 2030 Kyiv Hub (20-21.08.2020)



СЕС в Україні та Німеччині





Джерело: Держенергоефективності





Джерело: Держенергоефективності



Джерело: SolarPower Europe





Джерело: Bloomberg NEF

З 2010 року 
CAPEX для СЕС 
зменшився на 
75%





Auctions



Проблеми розвитку ВДЕ в Україні
• Відсутність підтримки з боку державних інституцій
• Стан Мереж
• Затримка розвитку СНЕ
• Затримки з зеленими аукціонами
• Зменшення довіри інвесторів до держави через
ретроспектив

• Заборгованість ДП «Гарантований покупець»
• Відсутність Стратегії уряду



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 та
водень

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 25 тисяч нових робочих місць



70% Середній показник ступеня
зносу електромереж в Україні



Energy storage в ЄС

Джерело: Contribution to the security of the electricity supply in Europe, 
European Commission 2019



Проєкт СЕС+ біомаса на півночі Угорщини

Електростанція Матра на півночі Угорщини
100 МВт Біомаса + 60 СЕС + 50 МВт СНЕ



Проєкт СЕС+ВЕС+СНЕ у Нідерландах

Гібридна сонячна та вітряна електростанціяVattenfall у Нідерландах
38 МВт СЕС + 22 МВт ВЕС + 12 МВт СНЕ



Найвища СЕС+СНЕ у світі

40 МВТ СЕС та 193 МВт*год СНЕ
Побудована в окрузі Гангба, Тибет, 4700 м над рівнем моря



Що негайно потрібно Україні: 

• Оновити Енергетичну стратегію України до 2035 року з більш амбітними
ВДЕ цілями

• Нові цілі НПД ВДЕ клімат 2020-2025 на рівні медіальному для країн ЄС
• Концепція “зеленого” енергетичного переходу та “Український грін діл”



Дякую за увагу!
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