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СЛОВО ДО ЧИТАЧА
Ви тримаєте в руках брошуру, що є результатом проекту 
«Студент з ініціативою: вектор енергозбереження», який 
виконувався з квітня 2014 до червня 2015 року в Івано-
Франківській області України та в Люблінському воєводстві 
Польщі. Проект виконувався Агентством з розвитку приватної 
ініціативи (м. Івано-Франківськ) у партнерстві з виконавчим 
комітетом Івано-Франківської міської ради та ґміною Люблін.
Головним завданням проекту було заохотити проактивну 
молодь Івано-Франківської області та Люблінського 
воєводства до ініціювання та впровадження інновацій 
та налагодження транскордонної співпраці у сфері 
енергозбереження. 
Відповідно, готуючи дане видання, його упорядники мали 
за мету просування інструментів енергоефективності та 
інформування про відновлювальні джерела енергії в Україні та 
Польщі. Основною цільовою аудиторією видання є небайдужа 
студентська та шкільна молодь, зацікавлена отримати знання 
та ознайомитись з інноваціями у сфері збереження енергії та 
використання її відновлювальних джерел (ВДЕ). 
Команда проекту переконана – саме молодому 
поколінню з притаманною йому новизною думки, 
креативністю та відсутністю страху перед майбутнім, 
вдасться вирішити численні проблеми втрати природних 
ресурсів, накопичених попередниками. Тому отримання 
молоддю якісних сучасних знань, її здатність генерувати нові 
ідеї, володіння інструментарієм для впровадження цих ідей 
у сферу енергозбереження та екології є вирішальними 
факторами для гарантування майбутньої енергетичної 
безпеки країн Європи.
Тож розраховуємо на те, що ця брошура допоможе 
засвоїти основи енергоефективності та використання 
відновлювальних джерел зацікавленим у цьому учням 
старших класів загальноосвітніх шкіл та студентам 
вищих навчальних закладів. Активній молоді, що апріорі 
спрямована на творення кращого майбутнього, будуть 
цікавими практично усі розділи путівника. Він допоможе 
їм і детально розібратися у технічних особливостях 
генераторів зеленої енергії, і ознайомитись з юридичними 
передумовами та державними стимулами використання 
зеленої енергії.
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Крім того, брошура також містить практичну інформацію, 
що може бути затребувана представниками бізнесу, в 
т.ч. потенційними інвесторами, представниками органів 
державної влади та місцевого самоврядування, а також 
громадянами, зацікавленими у застосовуванні чистої енергії 
як для потреб господарювання, так і для побутових потреб. 
І на завершення – про головну перевагу видання. Перед 
Вами друкована книга, в якій зібрана та опрацьована 
різностороння інформація про енергоефективність та 
відновлювальну енергетику з максимальним врахуванням 
інтересів широкого кола читачів. І хоч, мандруючи різними 
сторінками мережі Інтернет, ви могли б ознайомитися 
зі значною частиною інформації, викладеної тут, Ви не 
знайшли би всі 100% цього чи подібного матеріалу на 
єдиному, навіть найповнішому Інтернет-порталі. Більш 
того, ця брошура дозволяє Вам у процесі набуття знань 
залишатися енергоощадними, вийшовши з глобальної 
мережі та гортаючи її сторінки. При цьому не зайве 
зазначити, що книга видана на екологічному папері, 
продукті повторної переробки паперової сировини. 
Хоча тим, хто захоче ознайомитись з брошурою в 
електронному вигляді, даємо адресу доступу в Інтернеті: 
www.energyouth.org – веб-портал Мережі молодіжного 
транскордонного співробітництва за екологічну безпеку та 
енергоефективність.

Розділ перший брошури «Енергетична ефективність» роз’яс нює поняття енергоефективності 
та знайомить з рішеннями, які дозволяють оптимізувати енергоспоживання у різних сферах – від 
побуту до комунальної інфраструктури. 

Розділ другий «Відновлювальні джерела енергії» знайомить читача з сучасним станом розвитку 
відновлювальної енергетики у світі, містить огляд законодавчих актів, що регулюють впровадження 
ВДЕ в Україні та Польщі та детально описує технічні процеси виробництва відновлювальної енергії 
та отримання її споживачами. Розділ висвітлює засади функціонування ринку зеленої енергії й 
потенціал відновлюваної енергетики в Україні й Польщі та в цільових регіонах проекту зокрема. 

Розділ третій «Технологічні інновації у сфері відновлювальної енергетики» знайомить з яскравими 
та промовистими результатами технічних досліджень, спрямованих на досягнення максимальної 
незалежності від традиційних видів палива та енергоресурсів в Європі. Тут, зокрема, йдеться про 
найновіші смарт-мережі та системи вимірювання, енергії, можливості використання енергії водню 
та інші надсучасні технологічні рішення в енергетиці. 

Розділ четвертий «Можливості співфінансування проектів зі сфери відновлювальної енергії та 
енергоефективності» містить огляд програм фінансової допомоги для просування практик в 
галузі відновлювальної енергетики та ВДЕ, особливості фінансування інноваційних інвестиційних 
проектів, що впроваджуються в країнах ЄС та в Україні та податкових преференцій для 
підприємств, що виробляють зелену енергію в Україні та Польщі. Розділ звертає увагу читача на 
механізми та наслідки реалізації державної політики у підтримці енергоефективності та ВДЕ, 
знайомить з конкретними прикладами реалізації екологічних ініціатив у місцевих громадах 
Люблінщини та Івано-Франківщини.

Визначення

Кращі практики енергоефективності та ВДЕ в громадах
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ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ
РОЗДІЛ 1



Органи, 
що контролюють ринок

Тенденції у моді

Доступні енергоресурси

Ринок енергії (ціна на 
енергоресурси)

Законодавство

Транспорт

Енергетична ефективність – це комплекс заходів, дій та умов у споживанні та 
використанні енергії, який призводить до максимально повного використання 
доступної енергії для отримання очікуваного ефекту (освітлення, дорожній 
рух, холод, тепло і т.п.), але з мінімальним витрачанням енергії на те, що не є 
потрібним (втрати під час виробництва, транспортування, зберігання і т.п.).

Із питанням енергетичної ефективності тісно пов’язане 
поняття «первинної енергії», тобто енергії, яка міститься 
у паливі (біомасі, газі, вугіллі і т.п.) або джерелі енергії, із 
якого ми отримуємо енергію для господарських цілей. 
Чим більше первинної енергії, нагромадженої чи доступної 
у паливі або іншому джерелі, ми перетворимо на 
енергію, що передається споживачам, тим більшою буде 
ефективність процесу виробництва (або перетворення) 
енергії. Енергетична ефективність стосується як процесів, 
пов’язаних із електричною енергією, так із з енергією 
тепла і холоду, а також із транспортом. Енергетична 
ефективність – це зменшення викидів парникових газів 
шляхом зменшення виробництва енергії. Близько 70% 
енергії, яка споживається у будинках, витрачається на 
опалення, а тому варто пильнувати, щоби наші вікна і двері 
щільно зачинялися, а стіни були достатньо утеплені, при 
одночасному забезпечені належної вентиляції приміщень 
та комфорту проживання.

Що таке енергетична ефективність?

Фактори, які визначають енергетичну ефективність

Енергетична ефективність як явище пов’язана із 
відновлюваними джерелами енергії (ВДЕ) у контексті 
вдосконалення перетворення первинної енергії, що 
міститься у паливі (наприклад, біомаса), та ефективності 
взаємодії джерела енергії із енергетичною мережею й 
кореляції потужності, яка виробляється джерелами ВДЕ, із 
потребами споживачів.

Енергетична 
ефективність

Мал. 1 
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Заощадження енергії як результат 
енергоефективності

Охорона
довкілля

Енергетична
безпека

Зниження рівня 
імпорту енергії з-за 

кордону

Сповільнення темпів 
вичерпання 

національних 
ресурсів

Менші рахунки за 
електроенергію та 

опалення

 Менші
втрати енергії

Енергозбереження, пов’язане із покращенням енергетичної ефективності, – це 
кількість заощадженої енергії, встановлена шляхом вимірювання та розрахунку 
споживання засобів покращення енергетичної ефективності до та після їх 
запровадження.

Заощадження енергії – це зменшення споживання енергії 
з досягненням того самого результату. Менше споживання  
енергії – це заощадження грошей та менша шкода для 
навколишнього середовища. Виробництво енергії вимагає 
використання цінних природних ресурсів, наприклад, 
вугілля, нафти або природного газу. Принципи сталого 
розвитку – загальної концепції стосовно необхідності 
встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб 
людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи 
їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі – закликають 
раціонально використовувати ці ресурси, щоби їх вистачило 
для майбутніх поколінь . Звідси виливає необхідність пошуку 
нових – альтернативних – джерел енергії (диверсифікація 
джерел енергії у так званому «енергетичному міксі»).
Внесок окремого споживача у заощадженні енергії може 
здаватися несуттєвим, але вже група осіб, не кажучи вже 
про все населення країни чи континенту, має величезний 
вплив на споживання енергії. Кожна заощаджена кіловат-
година – це певна кількість заощадженого палива та менше 
викидів CO2 й інших забруднюючих речовин в атмосферу. 
Водночас, процес заощадження енергії призводить до 
низки екологічних та економічних переваг.

Переваги  від ефективного використання енергії

Мал. 2 
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Це повинен знати кожен!
 ] батареї, обладнані термостатами, можуть зменшити 
споживання енергії на 15%;

 ] низькотемпературне підлогове опалення може 
зменшити споживання енергії на 12%;

 ] праска, обладнана термостатом, може зменшити 
споживання енергії на 5%, а праска із паровим 
зволожувачем забезпечує заощадження до 10% енергії;

 ] LCD-монітори можуть бути навіть вдвічі менш 
енергоємними, ніж традиційні монітори (CRT), а 
плазмові телевізори споживають найбільше енергії; 

 ] стаціонарні комп’ютери працюють із середньою 
потужністю 150 Вт, а ноутбуки – із середньою потужністю 
30 – 40 Вт;

 ] обладнання із активованою функцією очікування (stand 
by) весь час споживає енергію з мережі.

Цікава статистика!
У Великобританії в рамках Тижня Енергозбереження 2011 
року було проведено дослідження щодо визначення 
найбільш частих «гріхів» домогосподарств щодо 
енергозбереження, тобто невиконання простих, доступних 
кожному заходів, які дозволяють економити енергію (і 
кошти на її оплату). За результатами дослідження було 
сформовано ТОП-10 цих «гріхів», за частотою здійснення. 
Список виглядає наступним чином:

ТОП-10 «гріхів» домогосподарств у перевитратах енергії

71% залишають 
електроприлади в 
режимі «стенд-бай»

67% гріють у чайнику 
більше води, ніж потрібно

65% залишають не 
використовувані зарядні 
пристрої у розетці

• 63% залишають світло у 
порожніх кімнатах;

• 48% їздять на авто навіть 
у короткі поїздки;

• 44% обирають занадто 
гарячий режим прання;

• 32% не вимикають 
мотор у машині, яка 
зупинилася  
(напр., у заторах);

• 32% використовують 
сушку одягу замість 
сушки на повітрі;

• 28% опалюють 
порожній будинок;

• 22% вмикають опалення 
на більшу потужність, 
замість того, щоб 
одягнутися тепліше.

Мал. 3 
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Що можна зробити, використовуючи 1 кВт/год. 
електричної енергії?

Способи заощадження енергії
Термомодернізація 

Термомодернізація полягає у запровадженні змін, які 
дозволяють зменшувати потребу в енергії або обмежувати 
втрати тепла шляхом заміни системи опалення будинку 
і системи гарячого водопостачання, а також шляхом 
утеплення будинку.
Термомодернізація проводиться на основі енергетичного 
аудиту. Аудит дозволяє підібрати такі інструменти 
термомодернізації, які оптимізують енергетичні  потреби 
будинку та зменшують витрати на експлуатацію 
багатоквартирних будинків і квартир. Завдяки 
термомодернізації ми можемо зменшити споживання 
теплової енергії у будинку. Головною ціллю та перевагою 
буде зменшення витрат на опалення.
Типові термомодернізаційні роботи:

 ] утеплення стін, утеплення дахів та горищ;
 ] утеплення стропів над підвалами, утеплення підлог на 
ґрунті;

 ] заміна або ремонт вікон і зовнішніх дверей;
 ] модернізація або заміна джерела тепла;
 ] модернізація або заміна системи індивідуального 
опалення;

 ] модернізація або заміна системи гарячого 
водопостачання;

 ] вдосконалення системи вентиляції;
 ] запровадження технологій, які використовують ВДЕ з 
метою опалення або підігріву води.

Цікавим рішенням вважаються датчики руху: освітлення 
вмикається тільки тоді, коли це потрібно, і автоматично 
вимикається.

Освітлювати 
приміщення 

впродовж 
10 годин

Приготувати обід 
на електричній
плиті для 4 осіб

Користуватися 
комп’ютером 

впродовж 
4-7 годин

Приготувати 9 л 
кави в «еспресо» 

машині

Вимити посуд у 
посудомийній 

машині

Голитися 
електробритвою 

3 роки

Слухати радіо 
впродовж 40-100 

годин

Дивитись телевізор 
впродовж 7 годин

Мал. 4
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Потенціал заощадження енергії
Потенціал заощадження, що випливає із заходів, 
спрямованих на покращення енергетичної ефективності 
на місцевому рівні, потрібно аналізувати як в економічному, 
так і в природоохоронному аспектах. Для демонстрації 
переваг, що випливають із функціональності процесів та 
технологій, скористаємося прикладом двох протилежних 
варіантів споживання енергії – енергетично ефективного 
та енергетично неефективного.
Приклади є символічними і відображають потреби школи у 
тепловій енергії та вуличного освітлення у електричній енергії. 
Поблизу розташований сосновий ліс, який розглядатимемо 
як місцеве джерело енергії, використовуючи одиницю 
вимірювання - кВт/год (кіловат на годину).

Модернізація освітлення
Частину рахунків за електроенергію, які ми сплачуємо, 
становлять витрати на споживання для освітлення квартири 
або ж будинку.
Внаслідок вимог Євросоюзу з магазинів у Польщі зникають 
традиційні лампи розжарювання, звільняючи місце 
енергозберігаючим лампам. В Україні впродовж останніх 
років населення також активно проводить модернізацію 
освітлення із використанням енергозберігаючих засобів.
Така заміна забезпечує зменшення споживання 
електроенергії. У такий спосіб можна заощадити аж до 
80% енергії. При традиційному освітленні, споживається у 10 
і навіть у 15 разів більше лампочок (цикл роботи традиційної 
лампочки становить близько 1000 годин, а найкращі 
енергозберігаючі лампи можуть світити навіть 20 000 годин). 
Щоправда, купівля енергозберігаючих ламп вимагає вищих 
початкових затрат, однак вони швидко відшкодовуються.
Істотним елементом освітлення є його раціональне 
використання. Після виходу з приміщення потрібно вимикати 
зайве освітлення, максимально використовуючи природне 
світло. У свою чергу, при виході на короткий час (до 5 хвилин) 
із приміщення, в якому світить енергозберігаюча лампа, 
не варто вимикати світло, оскільки надто часте вмикання і 
вимикання таких ламп скорочує цикл їхнього життя.
Потужність лампочки потрібно підбирати відповідно 
до виду приміщення та яскравості освітлення, яку ми 
прагнемо отримати. У місцях, де не вимагається дуже 
велика інтенсивність освітлення, можна застосовувати 
системи, обладнані діодами LED, потужність яких всього 
лише декілька ват на одиницю. Окрім того, діоди LED 
характеризуються довгим циклом роботи. 
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 ] Школа площею 1 000 м2, до термомодернізації, на кожен 
1 м2 споживає 150 кВт/год. енергії щороку, додатково 
вона має котел для опалювання будинку та підігріву води, 
що виготовлений у 1970-х роках ККД котла становить 
близько 40%;

 ] Дорога освітлюється з допомогою 150 ламп. Потужність 
однієї лампи 0,25 кВт (250 Вт), світлова віддача 
(ефективність співвідношення світлового потоку, який 
випромінює певне джерело світла, до енергії, яку це 
джерело споживає за певну одиницю часу) становить 
15 лм/Вт (люменів на ват). Управління освітленням 
відбувається без врахування реальних потреб в 
освітленні, освітлення працює впродовж 2 920 годин у 
рік (в середньому 8 годин на добу).

Щоби виробити потрібну для опалення школи енергію 
(150 000 кВт/год.), потрібно використати близько 75 тон 
палива (у цьому випадку деревини із соснового лісу). 
Джерелом електрики для освітлення вулиці служить 
електростанція, віддалена на 100 км, до якої ми 
привозимо паливо, отримане від вирубки соснового лісу 
у вигляді соснової деревини. Нехай ККД електростанції 
становить 35% (35% первинної енергії, що міститься у 
паливі, перетворюється на електричну енергію), а втрати 
від транспортування становлять 20% (20% енергії, яка 
транспортується, витрачається у вигляді непотрібного 
тепла в лініях електропередач та трансформаторах). 
Енергетична цінність деревини для опалювання становить 
5 кВт/год./кг (близько 18 МДж/кг). Щоби виробити потрібну 
для освітлення вулиці електричну енергію 109 500 кВт/год., 
ми мусимо використати близько 78 тон палива. Деревина 
з лісу транспортуватиметься вантажівкою, розрахованою 
на  8 тон, яка подолає шлях у 100 км 10 разів. Споживання 
палива вантажівкою становить 25% первинної енергії, яка 
знаходиться у паливі, що перетворюється у роботу (рух), 
а решта випромінюється у вигляді тепла. Вантажівка в 
середньому потребуватиме 100 кВт потужності. Щоби 
перевезти на електростанцію 78 214,3 кг деревини, 
потрібно забезпечити вантажівці близько 3,2 тони палива 
(деревини із соснового лісу). Нехай 75-річна сосна має 
деревину густиною 500 кг/м3, то з нього можна отримати 
близько 5 м3 біомаси (2500 кг).

Вихідні дані для енергетично неефективного варіанту

Енергетично неефективний 
варіант
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Табл. 1. Вихідні дані для 
енергетично неефективного 
варіанту

 Енергоємність будинку 
школи

Площа 
школи

Необхідна 
кількість 
енергії

ККД котла
Необхідна
первинна 

енергія

Енергія, 
що 

міститься 
у 

деревині

Необхідна кількість 
палива

кВт/год/(м2/рік) м2 кВт/год/рік % кВт/год/рік кВт/год/кг кг

150 1 000 150 000 40 375 000 5 75 000

Запланований 
час роботи 

ламп
Потужність 

однієї лампи
Кількість 

ламп
Необхідна 
кількість 
енергії

ККД
електро -
станції

ККД лінії
електро     -
передач

Необхідна 
первинна 

енергія

Енергія, 
що 

міститься 
у 

деревині

Необхідна 
кількість 
палива

год. кВт шт. кВт/год/рік % % кВт/год/рік кВт/год/кг кг

2 920 0,25 150 109 500 35 80 391 071,4 5 78 214,3

Запланована 
кількість 
поїздок

Запланована 
дистанція 
(в обидві 
сторони)

Середня 
швидкість

Середня 
потужність 

двигуна

Необхідна
кількість 
енергії

ККД 
двигуна

Необхідна 
первинна 

енергія

Енергія, 
що 

міститься 
у 

деревині

Необхідна 
кількість 
палива

шт. км км/год. кВт кВт/год/рік % кВт/год/рік кВт/год/кг кг

10 200 200 100 4 000 25 16 000 5 3 200

Узагальнення
Для опалення школи потрібно 150 000 кВт/год. енергії. 
Враховуючи низький ККД котла, ми використаємо соснову 
деревину з енергетичною цінністю близько 375 000 кВт/год. 
первинної енергії, що міститься у паливі. Для освітлення 
вулиці потрібно 109 500 кВт/год. Враховуючи низьку ККД 
електростанції, втрати на транспортування деревини 
та електроенергії, ми використаємо близько 407 
071 кВт/год. первинної енергії, що міститься у паливі. 
Підсумовуючи цей вкрай енергетично неефективний 
варіант, для опалення школи та освітлення вулиці із 
врахуванням виробництва, транспортування палива 
та електроенергії, нам потрібно на рік близько 782 000 
кВт/год. первинної енергії палива. Така кількість енергії 
міститься у ≈ 63-х 75-річних дуже великих соснах.
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Енергоємність 
будинку 
школи

Площа школи
Необхідна 
кількість 
енергії

ККД 
когенераційного

 котла 

Необхідна 
первинна 

енергія

Енергія, 
що 

міститься 
у деревині

Необхідна 
кількість 
палива

кВт/год./
(м2/рік) м2 кВт/год./рік % кВт/год./рік кВт/год./кг кг

15 1 000 15 000 85 17 647 5 3 529

Запланований 
час роботи 

ламп

Потужність 
однієї 
лампи

Кількість 
ламп

Необхідна 
кількість 
енергії

ККД 
когенераційного 

котла

Необхідна 
первинна 

енергія

Енергія, 
що 

міститься 
у деревині

Необхідна 
кількість 
палива

год. кВт шт. кВт/год./рік % кВт/год./рік кВт/год./кг кг
1 460 0,05 150 10 950 85 12 882,4 5 2 576

Табл. 2. Вихідні дані для енергетично 
ефективного варіанту

Енергетично ефективний 
варіант

 ] Школа – це пасивний будинок, що потребує  
15 кВт/год./(м2/рік);

 ] Вулиця освітлюється за допомогою енергозберігаючих ламп 
із розумною системою керування, яка регулює інтенсивність 
освітлення залежно від актуальних умов та потреб;

 ] Електричний струм виробляє у місцевому 
когенераційному джерелі, що продукує електроенергію 
і тепло, а приводиться у дію з допомогою газу від 
піролізу деревини. Система працюватиме із ККД 85% 
(85% первинної енергії, що міститься у деревині, 
буде перетворена на електричний струм та теплову 
енергію). У зимовий, осінній та весняний періоди 
система вироблятиме 100% необхідної електричної 
енергії, потрібної для освітлення вулиці, i 100% необхідної 
теплової енергії для опалення будинку і підігріву води. 
З огляду на меншу потребу в теплі у літній період, 
система вироблятиме 100% необхідної теплової енергії 
для потреб підігріву води та 50% необхідної енергії для 
потреб освітлення. Решту потрібної влітку електричної 
енергії ми отримаємо з допомогою сонячних панелей 
або іншого джерела відновлюваної енергії, наприклад, 
вітрової електростанції. 

За такого варіанту енергетичний баланс становитиме
15 000 кВт/год. теплової енергії на опалення школи 
впродовж року. Щоби виробити потрібну для опалення 
школи енергію достатньо забезпечити близько 3,5 тони 
палива (соснової деревини).
Для освітлення вулиці, на якій застосовано розумне 
енергозберігаюче освітлення, ми потребуватимемо 
щороку 10 950 кВт/год. електричної енергії.
Підсумки
За такої ситуації сукупна маса палива, необхідного для 
задоволення потреб в опаленні та освітленні, становить менше 
5% первинної енергії, потрібної для живлення попередньо 
наведеної енерго-неефективної системи: замість 63-х 
75-річних сосен, ми використаємо тільки 2,5 дерева.

Вихідні дані для енергетично ефективного варіанту

12



Насправді не існують повністю ефективні або повністю 
неефективні системи, а в більшості випадків ми маємо 
справу із ситуаціями, у яких способи виробництва, 
транспортування та використання енергії балансують 
десь між цими проаналізованими крайнощами. Одразу 
слід зазначити, що неможливо зменшити споживання 
палива у двадцять разів, але, без сумніву, можливо 
зменшити його удвічі.

Такі досяжні цілі, дозволяють пересічному населеному пункту  
сільського типу у Польщі отримати річні заощадження, що 
наближаються до 1 млн. злотих, а великий населений пункт 
міського типу може заощаджувати багато мільйонів злотих 
щороку. 

Таким чином споживання енергії за двома гранично 
протилежними варіантами буде наступним:

Варіант Споживання енергії Кількість зрубаних 
дерев

неефективний 782 071 кВт/год. 63

ефективний 3 529 кВт/год. 2,5

В рамках проекту «Підвищення енергоефективності в будівлях навчальних 
закладів м. Івано-Франківська» (Україна), що виконувався за співфінансування 
відповідної програми ПРООН, у п’яти загальноосвітніх школах та чотирьох дитячих 
садках було здійснено ряд заходів з підвищення енергоефективності, надійності 
та сталого функціонування їхніх будівель.
Зокрема тут були:
1) встановлені індивідуальні теплові пункти з системами регулювання споживання 

теплоенергії в залежності від температури зовнішнього повітря;
2) здійснено заміну вікон та дверей на металопластикові склопакети;
3) проведено промивку внутрішньо-будинкових тепломереж. 
Заклади, в яких впроваджені заходи проекту, в рік зменшили споживання 
теплоенергії на близько 1200 Гкал, що дає змогу економити щорічно більше 1 млн. 
гривень бюджетних коштів, передбачених на оплату споживання енергоносіїв. 
Загальна вартість проекту становила 5 млн. 72,9 тис. гривень. 

Прикладом інвестиційного проекту для покращення енергетичної ефективності 
може бути термомодернізація будинків гімназії № 1 та дошкільних закладів № 4 
і 6 у місцевості Любінєц (Польща). Проектом охоплено такі роботи, як заміна 
джерел тепла, модернізація системи індивідуального опалення та гарячого 
водопостачання, утеплення стін та стропів будинків, а також заміна віконної та 
дверної столярки. Проект співфінансувався за кошти ЄФРР. Для цілей проекту 
було отримано співфінансування у розмірі 1 млн. 711 тис. злотих, а загальна 
вартість проекту становила 2 млн. 540 тис. злотих.

Табл. 3.
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Енергетична ефективність будинків. 
Споживання енергії у будинках різного типу

Енергозберігаючий будинок – це такий дім, у якому 
показник потреб в енергії для опалення не перевищує 
50 кВт/год./м2/рік. Що це означає? На кожен 1 м2 
опалюваної площі на рік потрібно постачати не більше 
ніж 50 кВт/год. енергії з метою опалення. Будівництво 
енергозберігаючого дому не вимагає високорозвинених 
технологій та систем, а тому немає потреби наймати 
висококваліфікованих виконавців. Необхідний тільки 
контроль на етапі будівництва окремих елементів та 
рішень, що мають вплив на енергетичну якість будинку.
Енергозберігаючий будинок характеризується: 

 ] доброю ізоляцією зовнішніх перегородок, у тому числі 
доброю віконною та дверною столяркою;

 ] мінімальною кількістю теплових містків, що дозволяють 
«просочуватися» холоду;

 ] високоефективною системою механічної вентиляції;
 ] високоефективною системою опалення. 

Енергозберігаючі будинки споживають втричі менше 
теплової енергії, ніж аналогічні будинки за площею та 
конструкцією. А витрати на будівництво енергоощадного 
будинку лише на 10% вищі.
Усі енергозберігаючі будинки часто поділяють на:

 ] пасивні будинки;
 ] розумні будинки (smart house);
 ] будинки «нуль енергії»;
 ] активні будинки з позитивним енергобалансом.

Пасивний або енергоефективний 
будинок (passive house) – це будинок 
з низьким енергоспоживанням – близько 
10% від звичайного енергоспоживання. 
Згідно ISO 7730, пасивний будинок – 
це будівля, в якій тепловий комфорт 
досягається виключно за рахунок 
додаткового попереднього підігріву 
(або охолодження) маси свіжого 
повітря, необхідного для підтримання 
в приміщеннях повітря високої якості, 
без його додаткової рециркуляції. В 
Пасивному Будинку тепловий комфорт 
досягається переважно пасивними 
заходами (посиленою зовнішньою 
ізоляцією огороджувальних конструкцій, 
рекуперацією тепла, пасивним 
використанням сонячної енергії і 
внутрішніх джерел тепла).

Розумний будинок (smart home, digital 
house) – це сукупність різноманітних модулів, 
кожен з яких має власне застосування і 
пристосований для кожного конкретного 
випадку. Загалом їх можна розділити на 5 
підгруп: керуючі пристрої, керовані пристрої, 
датчики, шлюзи зв’язку та логічні пристрої.
Керуючі пристрої несуть на собі функції 
передачі ваших побажань розумному будинку. 
Через них ви контролюєте стан приладів 
та віддаєте команди. Керовані прилади 
виконують команди будинку та передають її 
вашим електроприладам. Датчики отримують 
інформацію з навколишнього світу, а шлюзи 
зв’язку підтримують зв’язок з вашими керуючими 
пристроями та з електроприладами, якими 
треба керувати не просто подавши напругу, а 
через один з протоколів: RS 485, RS 232, LAN, Wi-Fi, 
або через інфрачервоний зв’язок.
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Будинок «нуль енергії» (Zero-energy 
building) – це будинок з дуже високою 
енергоефективністю, здатний на місці 
виробляти енергію з поновлюваних джерел 
і споживати її в рівній кількості протягом 
року. Будинки з нульовим споживанням 
енергії не використовують викопне паливо 
і отримують всю необхідну енергію з 
поновлюваних джерел. Вони можуть 
бути традиційними будівлями, але з 
великим сонячним колектором, сонячною 
батареєю чи вітрогенератором.  

Пасивний будинок
Пасивним будинком вважається такий будинок, у якому 
як влітку, так і взимку панує комфортна температура без 
використання систем опалення та кондиціонування. 
Пасивний дім – це проміжна ланка між енергозберігаючим 
будинком та самодостатнім будинком зі споживанням 
енергії на рівні нуля («нуль енергії»). Будинки такого типу 
характеризуються дуже низькою потребою в енергії для 
опалення. Впродовж одного опалювального сезону для 
опалення 1 м2 житла потрібно максимум 15 кВт/год., що 
відповідає спаленню 1,5 л мазуту, 1,7 м3 природного газу 
або 2,3 кг кам’яного вугілля. Для порівняння, потреба в теплі 
у стандартних будинках становить від 100 до 120 кВт/год. на 
1м2 в рік.
Перевагою пасивних будинків є використання перевірених 
рішень, завдяки чому досягається висока надійність таких 
об’єктів. У пасивних будинках часто застосовуються 
відновлювальні джерела енергії. Будинки за такою 
технологією мають меншу на понад 90% потребу в 
енергії, ніж традиційні будинки. Це дозволяє зменшити 
витрати на електричну та теплову енергію, що пов’язано із 
застосуванням, серед іншого, фотовольтажних панелей, 
теплових насосів та сонячних колекторів. Всі зовнішні 
перегородки будинку, тобто стіни, дах, вікна чи підлога є 
належно ізольовані з допомогою спеціальних матеріалів, 
завдяки чому мінімізуються втрати тепла.
У пасивних будинках не застосовуються традиційні 
системи опалення, а тільки підігрів вентильованого повітря. 
Для збалансування потреб у теплі використовується сонячне 
випромінювання, повторне використання тепла з вентиляції 
(рекуперація) та теплове випромінювання, що походить з 
внутрішніх джерел, тобто від електричного обладнання та 
від мешканців будинку.

Активний будинок з позитивним 
енергобалансом (Active House) – це 
будівля, яка одержує енергію як для власних 
потреб так і з суттєвим надлишком, 
з навколишнього середовища, за 
допомогою альтернативних джерел. Ідея 
творців активного будинку полягала в 
тому, що будинок повинен доповнювати 
природу і рельєф, причому доповнювати 
і плануванням, і матеріалами.
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Фото. 1. Пасивний 
будинок 

[www.huf-haus.com]

Табл. 4. Порівняння 
енергозберігаючого і 

пасивного будинків 

Енергозберігаючий 
будинок Пасивний будинок

Горище 0,20 Вт/м2 0,10 Вт/м2

Зовнішня стіна 0,30 Вт/м2 0,15 Вт/м2

Строп підвалу 0,35 Вт/м2 0,15 Вт/м2

Вікна 1,1 Вт/м2 < 0,8 Вт/м2

Нагрівальна потужність 45 Вт/м2 10 Вт/м2

Вентиляція Механічна або 
гібридна

Механічна із відбором 
тепла

Потреба у теплі 70 кВт/год/м2 15 кВт/год/м2

Споживання первинної 
енергії (ПЕ) < 200 кВт/год/м2 < 120 кВт/год/м2

Елементи і принципи, застосовані у будівництві
пасивних будинків:
 ] еркери, зимові сади, оранжереї;
 ] енергозберігаюча віконна та дверна столярка;
 ] транспарентні ізоляційні матеріали;
 ] буферні зони (гаражі, вітролови);
 ] концентрація вікон на південному боці будинку;
 ] уникнення містків холоду;
 ] дахові вікна;
 ] рекуператори;
 ] висунуті навіси, які у літню пору захищають вікна від 
потрапляння надмірного сонячного випромінювання, 
натомість у зимову пору, коли Сонце проходить низько 
над горизонтом, його проміння вільно потрапляє 
всередину будинку;

 ] використання листяних дерев для затінення будинку у 
літній період.
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Мал. 5. Рішення, які 
застосовуються у будівництві 
пасивних будинків

На даний час витрати на будівництво пасивного будинку 
в Польщі є вищими на 8 - 35% у порівнянні із будинком, 
збудованим традиційним способом. І по суті – це 
єдиний недолік, який насправді дуже швидко нівелюється 
при активації усіх продемонстрованих вище переваг 
енергоощадних осель.

Вже зараз в Україні кмітливі власники домогосподарств дбають як про зручність, 
комфорт та енергозбереження у своїх майбутніх помешканнях, так і за їх 
екологічність. 
Так у селі Драгомирчани Івано-Франківської області впродовж 2014-2015 років 
для багатодітної родини, з двох дорослих і трьох маленьких дітей, споруджується 
енергоефективний будинок площею 160 м2 з вторинної сировини (розбірного 
саманного будинку) та натуральних матеріалів, солом’яних тюків. Господарі 
мали на меті зробити екологічний і енергоефективний будинок з дров’яною 
пічкою, які колись були дуже популярними на близькому до лісу Прикарпатті. 
Крім того, будинок із соломи в порівнянні з аналогами із саману, які залишилися 
з минулого століття в селах, є теплішим на кілька градусів і значно сухішим. 
Особливо це відчутно в міжсезоння, коли в атмосфері панують дощі та вологість. 
Загальна вартість проекту у гривнях еквівалентна 40 тис. доларів США. Власники 
переконані, що витрати на будівництво виправдають себе вже в найближче 
десятиліття.
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Розумний будинок
Основою розумного будинку (smart home, digital house) 
є операційна система multi-room. За допомогою цієї 
системи, функціонально пов’язуються між собою 
усі електроприлади будівлі, якими можна керувати 
централізовано з пульта-дисплею. Прилади можуть бути 
під’єднані до комп’ютерної мережі, що дозволяє керувати 
ними за допомогою ПК та віддаленого доступу через 
Інтернет. Завдяки інтеграції інформаційних технологій 
у домашні умови, усі системи та прилади узгоджують 
виконання функцій між собою, порівнюючи задані 
програми та зовнішні показники (обстановку).

Мал. 6. Розумний 
будинок

Будинок «нуль енергії»
Будинок «нуль енергії» (zero-energy building) – це будинок 
з дуже високою енергоефективністю, здатний на місці 
виробляти енергію з поновлюваних джерел і споживати 
її в рівній кількості протягом року. Більшість таких будинків 
будуються за наступними принципами: 

 ] зменшення потрібної енергії; 
 ] використання надлишків енергії; 
 ] зменшення необхідності в штучному охолодженні 
(опаленні); 

 ] забезпечення високоефективними системами 
управління мікрокліматом та іншими системами, в 
тому числі освітлення;

 ] забезпечення поновлюваними джерелами енергії 
сонця, вітру та ін.

Переваги:
 ]  зручність і комфорт;
 ]  безпека;
 ]  полегшене спостереження за дітьми;
 ]  економія енергії та зменшення комунальних виплат.
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Фото. 2. Будинок «нуль 
енергії»

Переваги:
 ] власники таких будинків можуть не турбуватися про 
майбутнє подорожчання енергоносіїв;

 ] підвищений комфорт за рахунок рівномірного 
розподілення тепла у будинку;

 ] немає потреби у жорсткій економії енергії;
 ] знижується загальна щомісячна вартість життя;
 ] вища вартість перепродажу будинку, оскільки попит на 
такі будинки більший, ніж пропозиція.

Активний будинок 
Активний будинок з позитивним енергобалансом (Active 
House) для мінімізації втрат енергії і економії ресурсів 
застосовує кращі технології пасивних і розумних будинків.
Проектування активного будинку починається з вивчення 
місцевості, а саме:

 ] рельєфу;
 ] клімату;
 ] складу повітря і наявності в ньому хімічно агресивних 
речовин.

Активний будинок  – це комплекс рішень, що має на меті 
створення максимального комфорту і якості проживання 
шляхом ефективного використання природних енергоресурсів 
і сучасних технологій. Базовим параметром активного будинку 
є об’єднання рішень, розроблених інститутом Пасивного 
будинку (Німеччина), і технологій «Розумного будинку». Завдяки 
цьому вдається створити будинок, який не тільки витрачає 
мало енергії, але ще й грамотно розпоряджається тим 
енергетичним мінімумом, який змушений споживати. Другим 
важливим аспектом є створення сприятливого мікроклімату в 
приміщеннях - правильна вентиляція, підтримка температурного 
режиму тощо.
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Таким чином, будівництво і використання енергоощадного 
будинку на сьогоднішній день є актуальним, оскільки дає нам 
ряд переваг, що суттєво покращують якість нашого життя:

 ] Енергонезалежність, яка дає нам свободу вибору 
джерел енергії;

Активний будинок - це будинок, здатний забезпечити енергією 
та теплом не лише себе, але і гостьовий будинок, і баню 
і басейн. Перший у світі активний будинок побудований в 
Данії. Такий будинок споживає менше енергії, ніж пасивний, 
та ще й виробляє її стільки, що може віддавати до центральної 
мережі, за що в більшості країн можна отримувати гроші. 
Таким чином, будинок стає джерелом доходів, а не витрат. 
Данські розробники стверджують, що активний будинок 
здатний окупити себе за 30 років.

Переваги: 
 ] якість; 
 ] зручність; 
 ] комфорт.

Пасивний 
будинок Будинок із нульовим 

споживанням 
енергії

Будинок 
енергоощадний

Будинок 
стандартний
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Енергетичний аудит – що це таке?
Енергетичний аудит – це обстеження будівлі задля визначення можливих шляхів 
економії енергоресурсів, а отже і коштів, та покращення умов перебування 
мешканців / персоналу. Основним  результатом енергетичного аудиту є 
рекомендації щодо зниження енергоспоживання та витрат на енергоносії із 
зазначенням  вартості та окупності відповідних заходів (визначення Асоціації 
енергоаудиторів України - www.aea.org.ua) 

Енергетичний аудит є передумовою для фінансування заходів 
з енергозбереження та для досягнення екологічного ефекту. 
Метою аудиту є пошук адекватних технічних, організаційних 
та юридичних рішень, завдяки яким об’єкт аудиту стане 
більш сучасним та енергоефективним, також визначення 
рентабельності таких рішень. Енергетичний аудит визначає 
обсяг та економічно-технічні параметри відповідних заходів.
Згідно вимог законодавства Польщі, висновок енергетичного 
аудиту – це документ, що описує актуальний стан будинку або 
обладнання. Висновок енергетичного аудиту повинен включати: 

 ] ідентифікаційні дані про будинок, місцеве джерело 
теплопостачання або місцеву теплопостачальну 
мережу, а також вихідні дані інвестиційної компанії;

 ] оцінку технічного стану будинку, місцевого джерела 
тепло постачання або місцевої теплопостачальної 
мережі;

 ] опис потенційних варіантів реалізації термомодер-
нізаційних заходів;

 ] варіанти можливих термомодернізаційних заходів;
 ] рекомендації та консультації щодо здійснення 
інвестиційних заходів, що мають на меті раціональне 
використання енергії.

В Україні, за інформацією Асоціації енергоаудиторів, 
існує два види енергетичного аудиту: експрес- та 
комплексний енергоаудит. Також можливе здійснення 
енергетичного аудиту окремих інженерних систем.

 ] Ефективність, яка дає нам змогу заощаджувати свої 
кошти;

 ] Комфорт, що забезпечує зручність проживання;
 ] Екологічність  –  дім практично не забруднює 
середовище в якому ви живете.

Експрес-аудит передбачає 
поверхневе обстеження будівлі та 
виявлення найбільш очевидних недоліків, 
а також окреслює план робіт для 
комплексного енергоаудиту. Зазвичай 
точність рекомендацій такого аудиту 
оцінюється на рівні 10-20%.

Натомість, комплексний енерго-
аудит передбачає поглиблене вивчення 
конструкції будівлі та інженерних 
мереж, проведення інструментальних 
замірів та підготовку детального плану 
впровадження енергоефективних 
заходів, включаючи економічний аналіз.
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Енергетична характеристика будинків – 
енергетичний сертифікат

У країнах ЄС запроваджена система сертифікації 
енергетичної ефективності будівель. 
Енергетичний сертифікат (Свідоцтво енергетичної  
характеристики будинків) визначає обсяг енергії, що 
споживається за рік і є  необхідним для задоволення потреб 
будинку. Енергетичне свідоцтво покликано заохочувати 
проектування та будівництво енергозберігаючих будинків, а 
також підвищувати енергетичну ефективність вже існуючих 
будинків. Наявність енергетичного свідоцтва впливає на 
конкурентноздатність нерухомості при продажу чи оренді. 

Починається енергетичний аудит з детального вивчення 
існуючої інформації про будівлю:

 ] проектної документації;
 ] інформації про встановлені вузли обліку та давачі 
(вимірювальні прилади);

 ] претензій та побажань мешканців/працівників щодо 
заходів енергоощадності; 

 ] статистики енергоспоживання за попередні періоди;
 ] особливостей місця розташування (до них належать 
джерела енергоспоживання, види палива, погодні 
умови тощо).

У разі необхідності проводяться додаткові вимірювання, 
а саме тепловізійна зйомка та вимірювання параметрів 
внутрішнього мікроклімату, вимірювання рівня споживання 
енергоресурсів. До речі, остання процедура може 
допомогти відповісти на питання: чи вигідно встановлювати 
лічильник (теплової енергії чи води)?
Зібравши достатню кількість матеріалів, енергоаудитор будує 
баланс споживання енергоресурсів, пропонує заходи, що 
можуть бути впроваджені та розраховує їх ефективність. 
Зазвичай заходи поділяються на організаційні та швидкоокупні (з 
окупністю до 1-2 років), заходи з середнім терміном окупності 
(3-6 років), а також довгоокупні заходи (більше 7 років).
Енергетичний аудит можуть виконувати тільки акре-
дитовані аудитори. 
У випадку, якщо аудит виконує незалежний від проектантів 
аудитор перевагами є відсутність впливу з боку проектантів 
та незаангажованість. Однак в цьому випадку існує загроза 
недостатньої співпраці/контакту із проектантами. 
Якщо ж аудитор, пов’язаний із проектною фірмою то це, як 
правило забезпечує швидкий обмін інформацією, єдність 
рішень та документів, проте результатом такого аудиту 
зазвичай є стандартні рішення.
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Свідоцтво виготовляється кожні 10 років, а також у випадках, 
коли, в результаті термомодернізації будинку змінилися 
його  енергетичні характеристики. 
Документ містить основні дані, щодо обсягу енергії, необхідної 
для потреб опалення, гарячого водопостачання, вентиляції, 
кондиціонування, а для нежитлових приміщень – також дані 
щодо обсягу енергії для потреб освітлення та порівняльні 
критерії. Також свідоцтво місить вказівки та перелік можливих 
поліпшень з метою зменшення потреб в енергії.
Свідоцтво енергетичної характеристики будинків визначає 
розмір річної потреби у невідновлювальній первинній 
енергії (ПЕ) та кінцевій енергії (KЕ).
Свідоцтво енергетичної характеристики будинків було 
запроваджене Директивою ЄС 2002/91/WE від 16 грудня 
2002 р. «Щодо енергетичної характеристики будинків». 
Директива зобов’язала країни ЄС запровадити обов’язкову  
сертифікацію будинків з 1 січня 2009 року. Положення 
Директиви набули чинності для Польщі  із внесенням змін та 
доповнень до Закону «Про будівельне право» від 19 вересня 
2007 р. та від 27 серпня 2009 р. 
Закон «Про будівельне право» передбачає, що кожен 
будинок, який здається в експлуатацію, а також будинок, 
який здається в оренду чи виставлений на продаж, повинен 
мати визначену кількість енергії, необхідну для задоволення 
різних потреб, пов’язаних із використанням цього будинку. 

Таким чином у Польщі виготовлення свідоцтва енергетичної 
характеристики є обов’язковим для:

 ] отримання дозволу на використання (введення в 
експлуатацію) нових будинків;

 ] будинків громадського призначення із корисною 
площею понад 1000 м2, як-от, школи, аеропорти, музеї;

 ] існуючих будинків перед їх продажем або наданням в 
оренду новому орендарю;

 ] будинків, теплові характеристики яких змінилися 
внаслідок модернізації.

У будинках із житловими квартирами або приміщеннями, 
що є самостійними у технічному та експлуатаційному плані, 
виготовляються свідоцтва енергетичної характеристики для 
окремих житлових квартир або приміщень. Зазначене 
свідоцтво виготовляється зокрема перед продажем 
(наданням в оренду) квартири або приміщення.
В Україні енергоаудит є добровільним обстеженням, 
що проводиться за ініціативою споживача паливно-
енергетичних ресурсів. Результатом його є звіт з 
енергоаудиту, що дозволяє замовнику прийняти рішення 
про подальшу модернізацію будівлі. Основні результати 
проведення енергетичного аудиту вказуються у резюме 
звіту на кілька сторінок.
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ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ 
РОЗДІЛ 2



Визначення відновлювальних джерел 
енергії та сучасний стан розвитку

Згідно Вікіпедії, відновлювальні джерела енергії – це періодичні або сталі потоки 
енергії, що розповсюджуються в природі і обмежені лише стабільністю Землі 
як космопланетарного елемента: променева енергія Сонця, вітер, гідроенергія, 
природна теплова енергія. 

За офіційним визначенням ЄС – сюди належать також енергія, 
що походить з біомаси, газу, отриманого зі сміттєзвалищ, 
станцій очистки стічних вод та біологічних джерел (біогаз) 
тощо. Простіше, це ті джерела, які не можуть вичерпатися, 
на відміну від традиційних викопних видів електроенергії (газу, 
нафти, вугілля і навіть сировини для атомної енергії), тому що 
є частиною невичерпних природних явищ. 
Бурхливий розвиток виробництва саме альтернативної 
енергії зумовлений обмеженим ресурсом корисних 
копалин на Землі, негативним впливом на екологію продуктів 
спалювання різних речовин та захоронення ядерних відходів.
Таке відповідальне джерело, як Світовий Звіт про стан 
використання відновлювальних джерел енергії, 2014 рік 
(Renewables 2014. Global Status Report, www.ren21.net/gsr) 
демонструє свіжий погляд експертів планети на стан 
впровадження відновлювальних джерел енергії та на роль 
окремих з цих джерел в економічному розвитку країн світу. 
Загальний огляд ситуації з ВДЕ наступний: відновлювальні 
джерела енергії забезпечили приблизно 19% світового 
кінцевого споживання енергії в 2012 році, з тенденцією до 
стрімкого зростання у 2013-му. 
З цієї загальної частки у 2012 році частка традиційної 
біомаси, яка в даний час використовується в основному 
для приготування їжі та опалення у віддалених і сільських 
районах країн, що розвиваються, склали близько 9%, а 
частка використання сучасних поновлюваних джерел 
енергії збільшилася на 10%.
Не можна не зауважити, що в цьому контексті традиційна 
біомаса (ми ж звикли розглядати її як інноваційний вид 
палива) відноситься до твердої біомаси, яка згорає 
досить неефективно, і, як правило, забруднюючи довкілля, 
несе загрозу пожеж через спалювання у відкритих печах. 
Використовується енергія твердої біомаси для обігріву 
приміщень та приготування їжі, забезпечення комфорту, 
ведення малого сільського господарства і промислової 
переробки, як правило, в сільських районах країн, що 
розвиваються. Як зазначають експерти, ця енергія не може 
бути акумульована на сталій основі. 
Таким чином, традиційна біомаса в даний час відіграє 
важливу роль у задоволенні попиту на енергію в сільській 
місцевості в більшій частині світу, що розвивається. Сучасна 
енергія біомаси визначена у звіті як енергія, одержувана 
від ефективного твердого, рідкого і газоподібного палива 

Споживання енергії у кож-
ній країні безпосередньо 
пов’язане як із економікою 
самої держави, так і з 
добробутом її громадян. 
Наприклад, у Німеччині 
роз виток ВДЕ випереджає 
середньосвітові показники. 
Так частка використання 
енергії вітру становить 10,1%, 
сонячної енергії – 7%, частка 
біогазу в цій країні складає 
9,5%, і лише рівень енергії 
з гідроелектростанцій на-
ближається до світового - 4%.
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з біомаси для сучасних програм. Отже, на сьогодні 
тривають дискусії про сталість такого джерела, як 
традиційна біомаса, і експерти висловлюють сумнів, чи 
можна розглядати його як поновлюване джерело енергії, за 
винятком випадків, коли воно походить зі сталого ресурсу –  
якісних твердих, рідких чи газоподібних видів біомаси. Звіт 
наводить компетентні джерела для отримання інформації 
про екологічні та медичні наслідки традиційної біомаси, в 
т. ч. згадує Спеціальний звіт з поновлюваних джерел енергії 
і пом’якшення наслідків зміни клімату, Кембридж, Велика 
Британія,  2011 (IPCC Special Report on Renewable Energy 
Sources and Climate Change Mitigation, Cambridge, U.K.: 
Cambridge University Press, 2011).
Сучасні поновлювані джерела енергії все частіше 
використовуються для чотирьох різних енергетичних ринків: 
виробництво електроенергії, опалення та охолодження, 
транспортування палива, і обслуговування сільських 
районів, що не підключені до електромереж. Аналіз 
сучасних поновлюваних джерел енергії як частки від 
загального кінцевого споживання енергії в 2013 році 
демонструє наступне: гідроенергетика генерується на 
рівні 3,9%; інші поновлювані джерела енергії склали 1,3%; на 
теплову енергію припадає приблизно 4,1%; і використання 
біопалива становить близько 0,8% (див мал. 8).

Кількісні показники часток  відновлювальних джерел енергії  у кінцевому 
глобальному споживанні енергії на 2013 рік

Мал. 8. 
Renewables 2015. Global 

Status Report

78,3% 
Традиційні 
джерела енергії

19,1%  
Усі відновлювальні джерела

4,1% Біомаса, 
геотермальне тепло, 
сонячне тепло

1,3%  Вітрова, 
сонячна, 
біомаси, 
геотермальна 
енергія 

3,9% 
Гідроелектроенергія

0,8% 
Біопалива

10,1% 
Сучасні 
відновлювальні 
джерела

9% 
Традиційна 
біомаса

2,6 % Атомна енергія 

Майже вся атомна енергетика у світі використовується 
для виробництва електроенергії, але все ще суттєва 
частка електроенергії виробляється від спалювання вугілля 
чи природного газу, при цьому згоряння природного газу 
виділяє у навколишнє середовище близько 0,5 кг CO2 на 
1 кВт/год. електроенергії; ще більше вуглекислого газу 
виділяється при спалюванні нафти (0,85 кг на 1 кВт/год.) 
чи вугілля (більше 1 кг на 1 кВт/год.). З кожним роком 
посилюється акцент на підвищення вимог до чистоти 
енергії (з точки зору споживача) і зручності (з точки зору 
універсальності: освітлення, опалення, охолодження, 
обслуговування транспорту, тощо). 
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Стратегія 
Європейського 
Союзу «Європа 
2020»

Стратегія Європейського Союзу має на меті економічне зростання та 
зростання рівня зайнятості, а також вирішення проблем, які виникли у зв’язку 
з економічною кризою 2008-2009 років.
Вона охоплює 5 цілей (зайнятість, дослідження і розвиток, клімат та енергія, 
освіта, соціальна інтеграція та боротьба з бідністю), які ЄС має досягнути 
до 2020 року. Окрім того, містить сім так званих провідних ініціатив, у 
ключових для стратегії сферах, тобто: інновації, цифрова економіка, 
зайнятість, молодь, промислова політика, боротьба з бідністю та ощадливе 
використання ресурсів.

Біла Книга ЄС 
1997 року

Просування енергії з відновлюваних джерел є пріоритетом ЄС. Ціль 
цього пріоритету представлено в Білій книзі: це зокрема безпека та 
диверсифікація  поставок енергії, охорона навколишнього середовища та 
соціальна і економічна злагода.

Зелена Книга
Це «Європейська стратегія задля збалансованої, конкурентноздатної та 
безпечної енергії», що представляє наміри та заходи, які можуть становити 
основу нової комплексної європейської енергетичної політики.

«Кліматично-
енергетичний 
пакет 
Європейського 
Союзу 3 x 20»

17 грудня 2008 року Європейський Парламент прийняв пакет з шести 
законів, які називають Кліматично-енергетичним пакетом. Метою пакету 
є фактично змусити країни ЄС до «зеленої революції» у промисловості та 
енергетиці. Скорочено цей пакет називають «3x20»: обмеження емісії CO2 
на 20%, зменшення споживання енергії на 20% та зростання споживання 
енергії з відновлюваних джерел у ЄС з 8,5% до 20% до 2020 року.

Директива ЄС 
№ 2009/28/EU 
(Директива 28)

Так звана Директива 28 «Щодо популяризації застосування енергії із 
відновлюваних джерел» була опублікована в Офіційному Щоденнику ЄС від 
5 червня 2009 р., через півроку після прийняття Європейським Парламентом 
та Європейською Радою Кліматично-енергетичного пакету. Серед іншого, 
цей документ актуалізує обов’язкові цілі та засоби у сфері застосування 
відновлюваних джерел енергії до 2020 року на національних рівнях. 
Директива визначає стратегічні цілі зниження викидів та забруднень, 
пов’язаних з традиційними джерелами енергії на 20%, водночас частка ВДЕ 
у балансі енергії країн в решті решт має становити 20%, а біопалива – 10%. 
Директива набула чинності 25 червня 2009 року.

Табл. 5

Правові передумови використання 
відновлювальних джерел енергії в Польщі
В Польщі передумови використання ВДЕ регулюються 
як загальними директивами ЄС, так і внутрішнім 
законодавством. До відповідних регуляцій ЄС належать:

Директива 28 у Польщі імплементована наступним 
чином:

 ] Починаючи з 1 січня 2014 року набули чинності зміни та 
доповнення до Енергетичного права та деяких інших за-
конів (так званий Малий енергетичний три-пакет); 

 ] Прийнято Закон «Про енергетичну ефективність», що 
вступив у дію з 11 серпня 2011 року; 

 ] Набули чинності зміни та доповнення до Закону «Про 
біокомпоненти та рідкі біопалива» та до Закону «Газове 
право» (від 25 серпня 2006 року, останні зміни датовані 
8 квітня 2014 року);

 ] Прийнято Закон «Про відновлювані джерела енергії» (від 
20 лютого 2015 року).
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Угода про асоціацію між Україною, з однієї 
сторони, та Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-
членами, з іншої сторони, ратифікована Законом 
України від 16.09.2014 р, № 1678-VII

Угода про асоціацію передбачає взаємне співробітництво сторін, зокрема, у напрямку розвитку та підтримки 
відновлювальної енергетики з урахуванням принципів економічної доцільності та охорони навколишнього 
середовища, а також альтернативних видів палива, зокрема стале виробництво біопалива і співробітництво 
у сфері нормативно-правових питань, сертифікації та стандартизації, а також технологічного і комерційного 
розвитку та просування Механізму спільного запровадження Кіотського протоколу з метою зменшення 
викидів парникових газів шляхом реалізації проектів у сфері енергоефективності та відновлювальної 
енергетики (ст. 338). Крім того, також передбачено сприяння і заохочення торгівлі та прямих іноземних 
інвестицій в екологічно чисті товари, послуги й технології, використання збалансованих джерел відновлюваної 
енергії та енергозберігаючих продуктів і послуг, а також екологічне маркування товарів, у тому числі шляхом 
усунення пов’язаних із цим нетарифних бар’єрів (ст. 293).

Закон України «Про енергозбереження» від 01.01.1994 
р №74/94-ВР

Закон визначає правові, економічні, соціальні та екологічні основи енергозбереження для всіх підприємств, 
об’єднань та організацій, розташованих на території України, а також для громадян. Визначає заходи 
зі стимулювання енергозбереження, зокрема пов’язані з розвитком ВДЕ (ст. 16),  основні підходи до 
формування енергетичних стандартів (ст. 19).

Закон України «Про електроенергетику» від 16.10.1997 
р. №575/97-ВР

Закон визначає правові, економічні та організаційні засади діяльності в електроенергетиці і регулює 
відносини, пов’язані з виробництвом, передачею, постачанням і використанням енергії. Встановлює 
засади ліцензування діяльності у сфері електроенергетики (ст.13), засади встановлення та застосування 
«зеленого» тарифу (ст. 17-1 та ст. 17-3).

Закон України «Про альтернативні види палива» від 
14.01.2000 р. №1391-XIV

Закон визначає правові, соціальні, економічні, екологічні та організаційні засади виробництва (видобутку) 
і використання альтернативних видів палива, а також стимулювання збільшення частки їх використання до 
20% від загального обсягу споживання палива в Україні до 2020 року. Згідно із Законом, паливо визначається 
альтернативним, якщо воно повністю виготовлене (видобуте) з нетрадиційних та поновлюваних джерел і 
видів енергетичної сировини (включаючи біомасу) або є сумішшю традиційного палива з альтернативним, 
вміст якого має відповідати технічним нормативам моторного палива; виготовлене (видобуте) з нафтових, 
газових,  нафтогазоконденсатних родовищ непромислового значення, вичерпаних родовищ, з важких 
сортів нафти тощо і за своїми ознаками відрізняється від вимог до традиційного виду палива (якщо 
таке паливо за своїми ознаками відповідає вимогам до традиційного виду палива, дія цього Закону 
поширюється тільки на його виробництво (видобуток) і не поширюється на споживачів палива).При цьому 
нормативи екологічної безпеки і наслідки застосування альтернативних видів палива для довкілля і здоров’я 
людини мають відповідати вимогам, встановленим законодавством для традиційних видів палива.

Закон України «Про альтернативні джерела енергії» від 
20.02.2003 р., №555-IV

Закон став одним із перших актів законодавства, спрямованих на стимулювання галузі ВДЕ в Україні. 
Визначає правові, економічні, екологічні та організаційні засади використання альтернативних джерел 
енергії та сприяння розширенню їх використання у паливно-енергетичному комплексі. Передбачає 
заходи зі стимулювання виробництва та споживання енергії, виробленої з альтернативних джерел (ст. 9), 
особливості використання (ст. 10) та порядок експлуатації альтернативних джерел  (ст. 11).

Закон України «Про комбіноване виробництво 
теплової та електричної енергії (когенерацію) та 
використання скидного енергопотенціалу» від 
05.04.2005 р. №2509-IV

Метою Закону є створення правових засад для підвищення ефективності використання палива в 
процесах виробництва енергії або інших технологічних процесах, розвитку та застосування технологій 
комбінованого виробництва електричної і теплової енергії, підвищення надійності та безпеки 
енергопостачання на регіональному рівні, залучення інвестицій на створення когенераційних установок. 
Закон регулює відносини, що виникають у сфері енергозбереження між власниками когенераційних 
установок і енергопостачальними організаціями, які здійснюють діяльність з передачі або постачання 
електричної енергії, незалежно від форми власності.

Закон України «Про теплопостачання» від 02.06.2005 р. 
№2633-ІV

Закон регулює основні засади діяльності в сфері теплопостачання. А саме: виробництво, транспортування 
та постачання теплової енергії. Основними напрямами розвитку систем теплопостачання згідно із 
Законом є планування теплопостачання, розроблення та реалізація схем теплопостачання міст та інших 
населених пунктів України, строк дії яких має бути не менше 5-7 років на основі оптимального поєднання 
централізованих та автономних систем теплопостачання, впровадження когенераційних установок, у 
тому числі на базі діючих опалювальних котелень, використання нетрадиційних і поновлюваних джерел 
енергії, у тому числі енергії сонця, вітру, біогазу, геотермальних вод, відходів виробництва; зниження втрат 
під час транспортування теплової енергії в магістральних та місцевих (розподільчих) теплових мережах 
шляхом впровадження сучасних видів теплоізоляції.

Закон України «Про засади функціонування ринку 
електричної енергії України» від 24.10. 2013 р. №663-VIІ

Комплексний Закон, що встановлює принципи  функціонування ринку електроенергії (ст. 3), складові 
ринку (ст. 4) права та обов’язки суб’єктів ринку (ст. ст. 12-20). Закон також визначає  особливості участі у 
ринку електричної енергії виробників енергії, яким встановлено «зелений» тариф (ст. 22).

Закон України «Про ліцензування видів господарської 
діяльності» від 02.03.2015 р. № 222-VIII

Визначає перелік видів господарської діяльності, які в Україні підлягають ліцензуванню, зокрема, передбачає 
ліцензування діяльності у сфері електроенергетики, виробництва, транспортування і постачання теплової 
енергії (ст. 7),  встановлює порядок видачі ліцензій (ст. 10-13) та плату за її видачу.

Правові передумови використання 
відновлювальної енергії в Україні

Табл. 6 
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Угода про асоціацію між Україною, з однієї 
сторони, та Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-
членами, з іншої сторони, ратифікована Законом 
України від 16.09.2014 р, № 1678-VII

Угода про асоціацію передбачає взаємне співробітництво сторін, зокрема, у напрямку розвитку та підтримки 
відновлювальної енергетики з урахуванням принципів економічної доцільності та охорони навколишнього 
середовища, а також альтернативних видів палива, зокрема стале виробництво біопалива і співробітництво 
у сфері нормативно-правових питань, сертифікації та стандартизації, а також технологічного і комерційного 
розвитку та просування Механізму спільного запровадження Кіотського протоколу з метою зменшення 
викидів парникових газів шляхом реалізації проектів у сфері енергоефективності та відновлювальної 
енергетики (ст. 338). Крім того, також передбачено сприяння і заохочення торгівлі та прямих іноземних 
інвестицій в екологічно чисті товари, послуги й технології, використання збалансованих джерел відновлюваної 
енергії та енергозберігаючих продуктів і послуг, а також екологічне маркування товарів, у тому числі шляхом 
усунення пов’язаних із цим нетарифних бар’єрів (ст. 293).

Закон України «Про енергозбереження» від 01.01.1994 
р №74/94-ВР

Закон визначає правові, економічні, соціальні та екологічні основи енергозбереження для всіх підприємств, 
об’єднань та організацій, розташованих на території України, а також для громадян. Визначає заходи 
зі стимулювання енергозбереження, зокрема пов’язані з розвитком ВДЕ (ст. 16),  основні підходи до 
формування енергетичних стандартів (ст. 19).

Закон України «Про електроенергетику» від 16.10.1997 
р. №575/97-ВР

Закон визначає правові, економічні та організаційні засади діяльності в електроенергетиці і регулює 
відносини, пов’язані з виробництвом, передачею, постачанням і використанням енергії. Встановлює 
засади ліцензування діяльності у сфері електроенергетики (ст.13), засади встановлення та застосування 
«зеленого» тарифу (ст. 17-1 та ст. 17-3).

Закон України «Про альтернативні види палива» від 
14.01.2000 р. №1391-XIV

Закон визначає правові, соціальні, економічні, екологічні та організаційні засади виробництва (видобутку) 
і використання альтернативних видів палива, а також стимулювання збільшення частки їх використання до 
20% від загального обсягу споживання палива в Україні до 2020 року. Згідно із Законом, паливо визначається 
альтернативним, якщо воно повністю виготовлене (видобуте) з нетрадиційних та поновлюваних джерел і 
видів енергетичної сировини (включаючи біомасу) або є сумішшю традиційного палива з альтернативним, 
вміст якого має відповідати технічним нормативам моторного палива; виготовлене (видобуте) з нафтових, 
газових,  нафтогазоконденсатних родовищ непромислового значення, вичерпаних родовищ, з важких 
сортів нафти тощо і за своїми ознаками відрізняється від вимог до традиційного виду палива (якщо 
таке паливо за своїми ознаками відповідає вимогам до традиційного виду палива, дія цього Закону 
поширюється тільки на його виробництво (видобуток) і не поширюється на споживачів палива).При цьому 
нормативи екологічної безпеки і наслідки застосування альтернативних видів палива для довкілля і здоров’я 
людини мають відповідати вимогам, встановленим законодавством для традиційних видів палива.

Закон України «Про альтернативні джерела енергії» від 
20.02.2003 р., №555-IV

Закон став одним із перших актів законодавства, спрямованих на стимулювання галузі ВДЕ в Україні. 
Визначає правові, економічні, екологічні та організаційні засади використання альтернативних джерел 
енергії та сприяння розширенню їх використання у паливно-енергетичному комплексі. Передбачає 
заходи зі стимулювання виробництва та споживання енергії, виробленої з альтернативних джерел (ст. 9), 
особливості використання (ст. 10) та порядок експлуатації альтернативних джерел  (ст. 11).

Закон України «Про комбіноване виробництво 
теплової та електричної енергії (когенерацію) та 
використання скидного енергопотенціалу» від 
05.04.2005 р. №2509-IV

Метою Закону є створення правових засад для підвищення ефективності використання палива в 
процесах виробництва енергії або інших технологічних процесах, розвитку та застосування технологій 
комбінованого виробництва електричної і теплової енергії, підвищення надійності та безпеки 
енергопостачання на регіональному рівні, залучення інвестицій на створення когенераційних установок. 
Закон регулює відносини, що виникають у сфері енергозбереження між власниками когенераційних 
установок і енергопостачальними організаціями, які здійснюють діяльність з передачі або постачання 
електричної енергії, незалежно від форми власності.

Закон України «Про теплопостачання» від 02.06.2005 р. 
№2633-ІV

Закон регулює основні засади діяльності в сфері теплопостачання. А саме: виробництво, транспортування 
та постачання теплової енергії. Основними напрямами розвитку систем теплопостачання згідно із 
Законом є планування теплопостачання, розроблення та реалізація схем теплопостачання міст та інших 
населених пунктів України, строк дії яких має бути не менше 5-7 років на основі оптимального поєднання 
централізованих та автономних систем теплопостачання, впровадження когенераційних установок, у 
тому числі на базі діючих опалювальних котелень, використання нетрадиційних і поновлюваних джерел 
енергії, у тому числі енергії сонця, вітру, біогазу, геотермальних вод, відходів виробництва; зниження втрат 
під час транспортування теплової енергії в магістральних та місцевих (розподільчих) теплових мережах 
шляхом впровадження сучасних видів теплоізоляції.

Закон України «Про засади функціонування ринку 
електричної енергії України» від 24.10. 2013 р. №663-VIІ

Комплексний Закон, що встановлює принципи  функціонування ринку електроенергії (ст. 3), складові 
ринку (ст. 4) права та обов’язки суб’єктів ринку (ст. ст. 12-20). Закон також визначає  особливості участі у 
ринку електричної енергії виробників енергії, яким встановлено «зелений» тариф (ст. 22).

Закон України «Про ліцензування видів господарської 
діяльності» від 02.03.2015 р. № 222-VIII

Визначає перелік видів господарської діяльності, які в Україні підлягають ліцензуванню, зокрема, передбачає 
ліцензування діяльності у сфері електроенергетики, виробництва, транспортування і постачання теплової 
енергії (ст. 7),  встановлює порядок видачі ліцензій (ст. 10-13) та плату за її видачу.

Чинна законодавча база України з розвитку відновлювальної 
енер гетики складається з таких законів:
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Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України

Постанова КМУ від 
05.02.1997 р. №148 
«Про Комплексну 
державну програму 
енергозбереження 
України» 

Комплексна державна програма енергозбереження України має 
метою на основі аналізу існуючого стану та прогнозів розвитку 
економіки розробити основні напрямки державної політики 
енергозбереження, що передбачає створення нормативно-правової 
бази енергозбереження, формування сприятливого економічного 
середовища, створення цілісної та ефективної системи державного 
управління енергозбереженням. Стратегічною метою державної 
політики енергозбереження визначено вихід України в перспективі на 
рівень передових держав з ринковою економікою щодо енергоємності 
як валового внутрішнього продукту, так і окремих видів продукції, робіт 
та послуг. Програма передбачає ширше застосування альтернативних 
джерел енергії та альтернативних видів палива.

Постанова КМУ від 
19.02.2009 р. №126  
«Про особливості 
приєднання до 
електричних 
мереж об’єктів 
електроенергетики, 
що виробляють 
електричну енергію 
з використанням 
альтернативних 
джерел»

Постанова передбачає, що організаційно-технічні заходи із створення 
умов для передачі електричної енергії в місцеві (локальні) електричні 
мережі від точки приєднання установки, що виробляє електричну 
енергію з використанням альтернативних джерел, з установленою 
потужністю до 10 МВт, здійснюються відповідно до договору про 
приєднання. Ліцензіат, який провадить діяльність з передачі електричної 
енергії місцевими (локальними) електричними мережами з 
використанням власних мереж, у своїх інвестиційних програмах 
враховує витрати, пов’язані з приєднанням установок з виробництва 
електричної енергії.

Постанова КМУ від 
01.03.2010 р. №243 
«Про затвердження 
Державної цільової 
економічної 
програми 
енергоефективності 
і розвитку сфери 
виробництва 
енергоносіїв з 
відновлюваних 
джерел енергії та 
альтернативних видів 
палива на 2010-2015 
роки»

Метою Програми є: створення умов для наближення енергоємності 
валового внутрішнього продукту України до рівня розвинутих країн та 
стандартів ЄС, зниження рівня енергоємності валового внутрішнього 
продукту протягом строку дії Програми на 20 % порівняно з 2008 
роком (щороку на 3,3%), підвищення ефективності використання 
паливно-енергетичних ресурсів і посилення конкурентоспроможності 
національної економіки, оптимізація структури енергетичного балансу 
держави, у якому частка енергоносіїв, отриманих з відновлюваних 
джерел енергії та альтернативних видів палива, становитиме у 2015 
році не менш як 10%, шляхом зменшення частки імпортованих 
викопних органічних видів енергоресурсів, зокрема природного газу, 
та заміщення їх альтернативними видами енергоресурсів, у тому числі 
вторинними.

Постанова КМУ від 
24.07.2013 р.№ 771 
«Про затвердження 
Порядку видачі, 
використання та 
припинення дії 
гарантії походження 
електричної енергії 
для суб’єктів 
господарювання, 
що виробляють 
електричну енергію 
з альтернативних 
джерел енергії»

Постанова відповідно до ст. 15 Закону України «Про електроенергетику» 
визначає механізм видачі, використання та припинення дії гарантії 
походження електричної енергії для суб’єктів господарювання, що 
виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім 
доменного та коксівного газів), а з використанням гідроенергії - лише 
мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями.

Розпорядження 
КМУ від 24.07.2013 
р. № 1071-р 
«Про схвалення 
Енергетичної 
стратегії України на 
період до 2030 року»

Цілями Енергетичної стратегії є створення умов для надійного та якісного 
задоволення попиту на енергетичні продукти за найменших сукупних 
витрат, підвищення енергетичної безпеки держави; підвищення 
ефективності споживання та використання енергопродуктів, 
зменшення техногенного навантаження на навколишнє середовище 
і забезпечення цивільного захисту у сфері техногенної безпеки ПЕК. 
Окремий підрозділ стратегії присвячений ВДЕ.

Табл. 7 
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Окремі види відновлювальних 
джерел енергії

Класифікація відновлювальних джерел енергії 
Згадана вище Директива 2009/28/EU від 23.09.2009 р. стосовно 
популяризації застосування енергії з відновлювальних джерел 
визначає її як енергію з невикопних відновлювальних джерел, 
а саме: 

 ] енергія вітру;
 ] енергія сонячного випромінювання; 
 ] аеротермальна енергія;
 ] геотермальна енергія;
 ] гідротермальна енергія;
 ] енергія океанів;
 ] гідроенергія; 
 ] енергія, що походить з біомаси, газу, отриманого зі 
сміттєзвалищ, станцій очистки стічних вод та біологічних 
джерел (біогаз).

Наведений  перелік видів відновлювальних джерел енергії 
використаний у цій брошурі при висвітленні питань ВДЕ  в 
Україні та Польщі. При цьому питання, пов’язані з  океанічною 
енергією, зі зрозумілих причин не розглядаються.

Енергія вітру
Актуальність вітроенергетики зростає з кожним роком. У 
2010 році вироблена вітряками потужність складала близько 
0,2 ТВт, а до 2020 року вона, як очікується, сягне 1,5 ТВт. Вартість 
вітрової енергії вже сьогодні починає конкурувати з вартістю 
традиційних технологій виробництва енергії. Тим не менш, 
використання енергії вітру пов’язане з низкою труднощів, 
найбільшою із яких є специфіка  географічного розміщення  
вітряків. У багатьох частинах світу відсутній достатній 
потенціал для забезпечення якісної передачі електроенергії, 
виробленої вітровими генераторами. Крім того, часто 
такі генератори знижують естетичну привабливість певних 
ландшафтів та створюють надмірний шум при роботі. 
Одна з найпотужніших у світі вітрових електростанцій 
Gansu Wind Station у Китаї виробляє 5 160 МВт енергії, а 
до 2020 року буде виробляти 20 000 МВт. Для порівняння, 
існуючі на сьогоднішній день в Україні потужності вітрових 
електростанцій перевищують лише 51 МВт. За оцінками 
фахівців, загальна потенційна потужність української 
вітроенергетики становить 5000 МВт, враховуючи 
територію Криму. У таблиці 8 подані дані про виробництво 
електроенергії за допомогою вітрових генераторів у розрізі 
країн Європи.
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1 Іспанія 229 865,00
2 Великобританія 124 403,00
3 Німеччина 39 165,00
4 Франція 9 285,00
5 Італія 8 662,90
6 Швеція 5 424,80
7 Португалія 4 914,40
8 Данія 4 845,00
9 Польща 3 833,80
10 Румунія 2 953,60
11 Нідерланди 2 805,00
12 Ірландія 2 271,70
13 Австрія 2 095,00
14 Греція 1 979,80
15 Бельгія 1 959,00
16 Болгарія 690,50
17 Фінляндія 627,00

18 Хорватія 346,50

19 Угорщина 329,20

20 Естонія 302,70

21 Чеська республіка 281,50

22 Литва 279,30

23 Кіпр 146,70
24 Латвія 61,80

25 Люксембург 58,30

26 Словенія 3,20

27 Словаччина 3,10

28 Мальта 0,00

Туреччина 3,762.5
Норвегія 819.3
Україна 497.5
Швейцарія 60.3
Росія 15.4
Ісландія 3
Європа 133,968.2

Технічні особливості виробництва вітрової енергії 
Вітер придатний для виробництва електричної енергії, якщо 
він має швидкість від 4 до 25 м/с. Також важлива регулярність 
таких вітрів у місці розташування вітряка, оскільки від цього 
залежить кількість виробленої впродовж року електричної 
енергії, а отже –  й економічна окупність інвестицій.
Найчастіше зустрічається тип вітрових електростанцій з турбіни 
із горизонтальною віссю обертання. Діаметр кола, який 
креслять їх лопаті, становить навіть понад 100 м. У присадибних, 
менших вітрових установках частіше застосовуються турбіни із 
вертикальною віссю обертання (Мал. 9).

Із горизонтальною 
віссю

Із вертикальною 
віссю

З однією 
лопаттю

З двома 
лопатями

Мал. 9. Види вітрових турбін
[www.zielonaenergia.eco.pl]

З трьома 
лопатями

Багатолопатеві

Табл. 8. Виробництво 
електроенергії за 

допомогою вітрових 
генераторів у розрізі 

країн Європи (МВт за  
2014 рік; www.ewea.org)
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Вітрова електростанція складається з ротора та гондоли, 
розміщених на вежі. Найважливішою частиною вітрової 
електростанції є ротор, у якому енергія вітру перетворюється 
на механічну енергію. Ротор встановлений на вал, через 
який приводиться в дію генератор та обертається як правило 
зі швидкістю 15-20 об./хв. Натомість типовий асинхронний 
генератор виробляє електричну енергію при швидкості 
понад 1500 об./хв. У зв’язку із цим виникає потреба у 
коробці передач, що регулює швидкість обертання.
Найчастіше зустрічаються ротори із трьома лопатями, 
збудовані зі скловолокна, зміцненого поліестером. У 
головці ротора розміщений серверний механізм, який 
дозволяє встановлювати кут нахилу лопатей. Гондола 
повинна мати можливість обертатися на 360 градусів, щоб 
її завжди можна було підставити під вітер. Через це нагорі 
вежі встановлюється двигун, який через зубчату шестерню 
обертає гондолу. У вітрових електрогенераторах малої 
потужності, де маса гондоли є відносно малою, вона  
встановлюється під вітер за допомогою стерна.
Роботою механізму, положеннями лопатей та гондоли 
управляє система мікропроцесорів, що діє на основі 
вихідних даних (наприклад, швидкість і напрямок 
вітру). Окрім того, конструкція гондоли передбачає 
трансформатор, підшипники, системи змащування та 
гальмо для зупинки ротора в аварійних ситуаціях (Мал. 10).

Мал. 10. Будова вітрової 
турбіни із горизонтальною 
віссю обертання
[http://www.planetaenergii.pl]

Коробка передач

Повільно- 
оборотна вісь

Сервісний механізм 
установки лопатей

Сервісний механізм 
встановлення напрямку 

вітрогенератора

Анемометр та 
флюгер

Лопаті ротора

Ковпак ротора

Вежа

Підшипники

Гондола

Гальмівна 
система

Генератор

Швидко- 
оборотна вісь
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Мал. 11 

Енергія вітру вважається екологічно чистою, оскільки 
виробництво енергії не вимагає використання ніякого 
палива, яке потенційно могло б негативно впливати на 
навколишнє середовище (якщо, звісно,  не враховувати 
енерговитрати, пов’язані з будівництвом електростанції).

Сонячне випромінювання – це струмінь енергії, який Сонце виділяє рівномірно 
у всіх напрямках. Мірою обсягу сонячного випромінювання є т. зв. сонячна 
стала, тобто показник густоти струменя енергії випромінювання на поверхні 
стратосфери, в середньому вона становить близько 1,35 кВт/м2. 

Сонячна енергія

Теоретично сонячне випромінювання має безмежні 
можливості для задоволення глобальних енергетичних потреб. 
Сонячне світло, що падає на поверхню Землі впродовж 
однієї години, може потенційно задовольнити енергетичні 
потреби усього світу на весь рік (а це близько 14 ТВт/год.). 

Види вітрових електростанцій
 ] вітрові мікро-електростанції (менше 100 Вт) використо-
вуються переважно для зарядки акумуляторів за відсут-
ності доступу до електричної мережі; 

 ] малі електростанції (від 100 W до 50 кВт) служать для по-
треб окремих домашніх господарств або малих фірм; 

 ] великі електростанції (понад 100 кВт, навіть до 3 МВт) 
призначені переважно для виробництва електроенергії 
на продаж. 

1 турбіна   здатна забезпечити енергією    
2222 домогосподарства
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Технічні особливості виробництва сонячної енергії

Існують два способи використання енергії сонячного 
випромінювання:

 ] фототермічна конверсія – перетворення енергії 
сонячного випромінювання у теплову енергію в сонячних 
колекторах, яка в подальшому використовується для 
підігріву води у мережах, у басейнах або у системах 
теплопостачання;

 ] фотовольтажна конверсія – перетворення енергії 
сонячного випромінювання в електричну енергію у 
фотовольтажних системах.

Мал. 12. Основні відмінності 
між фототермічною 
та фотовольтажною 
конверсією

- утримують тепло
- гаряча вода
- обслуговує водопровідник

- конвертація світла
- електрика
- обслуговує електрик

Соня
чн

е те
пл

о Сонячне світло

Однак, в даний час на сонячну енергію припадає 
менше 0,1% виробництва енергії в світі. На жаль, потік 
сонячного випромінювання є невеликим (менше 1000 
Вт/м2 на піку опівдні) і переривчастим. Тим не менш, 
згідно даних популярного в Україні веб-ресурсу www.
ecotown.com.ua, найближчим часом рівень бездотаційних 
витрат на виробництво сонячної електроенергії складе 
близько 0,08 - 0,13 долара, що на 30-40% нижче роздрібної 
ціни на енергію на більшості ринках світу. У місцях, 
де виробництво електроенергії залежить від видобутку 
вугілля, співвідношення вартості «традиційного» кіловата 
до «сонячного» за чотири роки знизилося з рівня 7:1 до 2:1, 
і в найближчі 18 місяців досягне паритету, оскільки вартість 
сонячних панелей продовжує знижуватися. У найближчі 5 
років сонячні панелі можуть подешевшати на 40%.
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a) b) c)

Фототермічна конверсія
Найпопулярнішим способом застосування сонячних 
колекторів є підігрів води для побутових потреб у будинках. 
Носієм теплової енергії у колекторі може бути рідина (вода, 
гліколь) або газ (повітря).
Видами сонячних колекторів  є:

 ] пласкі колектори;
 ] вакуумно-трубчасті колектори; 
 ] колектори типу Heat-Pipe (теплові трубки);
 ] параболічні рухомі колектори.

Фотовольтажна конверсія 
У фотовольтажних пристроях відбувається фото-
електричний процес – конверсія світлової енергії у 
електричну. Обладнання, у якому відбувається процес 
фотовольтажної конверсії, називають сонячними 
комірками (сонячний елемент, фотогальванічний елемент, 
фотоелемент, фотоелектричний перетворювач).
Шляхом поєднання комірок (a) утворюються фотовольтажні 
модулі (b), а шляхом поєднання модулів – фотовольтажні 
панелі (c) (Мал. 13).

Мал. 13. Частини 
фотовольтажної панелі

[www.ekoszok.pl]

Види фотовольтажних систем
 ] on-grid (Мал. 14) – це система, що підключена до 
електричної мережі. Вона дозволяє використовувати 
струм, який виробляють фотоелементи, для власних 
потреб та продавати його надлишок;

 ] off-grid (Мал. 15) – це система, не підключена до 
мережі (також її називають острівною). Вироблена  
фотовольтажними панелями енергія зберігається 
в акумуляторах, а накопичений у них струм після 
проходження через інвертор передається до приймачів 
(побутових приладів, обладнання тощо), увімкнених до 
кола електричного ланцюга.
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Мал. 14. Схема сонячної 
установки off-grid 
[www.ekoszok.pl]

Фотовольтажні панелі

Акумулятор

Інвертор

Регулятор зарядки

Мал.  15. Схема сонячної 
установки on-grid 
[www.ekoszok.pl]

Фотовольтажні панелі

Лічильник проданої 
енергії 

Інвертор 
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Гібридний колектор PVT
Колектор PVT (Мал. 16) – це поєднання сонячного рідинного 
плаского колектора із високим ККД, який перетворює 
сонячну енергію у теплову та містить монокристалічний 
фотовольтажний модуль, що перетворює сонячне 
випромінювання в електричний струм.

Мал. 16. Гібридний 
колектор PVT

Вже сьогодні в Україні з’являється все більше прикладів ефективного використання 
сонячних генераторів енергії з користю для місцевих громад. Так, у селі Рожнів  
Косівського району Івано-Франківської області у 2014 році за підтримки проекту ЄС/
ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІ» на території дитячого садка 
«Сонечко» встановлено наземну сонячну електростанцію потужністю 9,6 кВт/год. 
Вироблена сонячною установкою електроенергія подається в загальну мережу ЛЕП 
із системою обліку. Щомісяця вироблена електроенергія зараховується на потреби 
дитячого садка за ціною 0,2 грн. за 1 кВт, що відповідає ціні транспортування ЛЕМ 
для регіональної енергопостачальної компанії – ПАТ «Прикарпаттяобленерго». 
В результаті впродовж квітня – вересня дошкільний навчальний заклад повністю 
забезпечує свої потреби в електроенергії від сонячної електростанції, а в жовтні-
березні – на третину від потреб. Якщо ж електроенергії вироблено більше ніж 
спожито дитячим садочком, то її надлишок може бути  використаний  будь-якою 
іншою бюджетною  установою  сільської громади. Вартість проекту склала 
близько 17 тис. євро.

Ще одним прикладом впровадження фотовольтажних пристроїв є сонячна 
електростанція «Старі Богородчани-1», що знаходиться в селі Радча 
Богородчанського району Івано-Франківської області та працює з 2014 року. 
Річне виробництво електроенергії складає біля 3 млн. кВт/год., обсяг відпуску 
електроенергії в енергосистему – 2,89 млн. кВт/год. Використовуючи енергію 
сонця, місцева громада вирішує низку соціальних проблем: створено нові 
робочі місця, збільшено надходження до бюджетів всіх рівнів, з’явилися кошти 
для потреб інфраструктури села. Загальна вартість проекту склала близько 
3 млн. євро.
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Фото 4. Cонячна електростанція «Старі Богородчани-1»

Володимир Іванов, інженер та підприємець з Івано-Франківська, встановив 
устаткування теплосистеми на даху п’ятиповерхового будинку, в якому 
знаходиться його квартира. Негроміздке, відносно малогабаритне обладнання 
забезпечує опаленням і гарячою водою родину з чотирьох осіб у помешканні 
площею 60 квадратних метрів. На даху будинку встановлена сонячна 
панель. На горищі до системи під’єднано два баки з водою – колекторний 
на 250 і акумуляторний на 400 літрів. Принцип роботи системи такий: вода 
нагрівається у колекторному баку, накопичується в акумуляторному (де при 
потребі догрівається) і вже тоді надходить у систему опалення в квартиру і 
використовується для побутових потреб.
Ноу-хау цієї сонячної станції в тому, що вона рухома. Динамічна панель 
теплостанції Володимира Іванова працює, умовно кажучи, за принципом 
соняшника — впродовж світлового дня повертається точно за сонцем, відтворює 
його траєкторію від моменту сходу сонця і до його заходу. Рухома панель  
завжди повернута до сонця перпендикулярно, що дозволяє безперервно 
використовувати енергію сонця на 100%. Відповідно, ефективність роботи 
сонячної системи у 1,8 – 2 рази вищий, ніж у нерухомих, монолітних сонячних 
панелях. Вартість проекту – близько 4 тис. євро.

У 2013 році на території Івано-Франківського національного технічного 
університету нафти і газу (ІФНТУНГ) адміністрацією університету на кошти 
спонсорів були запущені у дію фотоелектрична станція та найбільша в Україні 
сонячна теплова геліостанція, що зараз застосовується для підігріву води 
в басейні університету. Розробником цієї системи виступив вже згаданий 
винахідник Володимир Іванов, що нині очолює відділ енергозбереження ІФНТУНГ.
Вагомість цього винаходу у тому, що він використовує енергію сонця разом 
із дешевою електроенергією у нічний час, коли тариф нижчий у 2,5 рази, а 
потім впродовж дня використовує накопичену теплову енергію. Такі аналогічні 
системи можуть застосовуватися і для централізованого встановлення. Так 
можна економно опалювати цілі міста, поступово відмовляючись від газу. До 
того ж винахід Володимира Іванова не потребує імпортних деталей – його 
виробництво повністю можна налагодити на території України.

39



0С 200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20

Геотермальна енергія
Геотермальна енергія – це частина геотермічної енергії (внутрішнього тепла 
Землі), акумульована у воді, водяній парі та гарячих сухих скельних породах.

За своєю сутністю геотермальна енергія – це природне 
тепло Землі, накопичене в перших десятьох кілометрах 
Земної кори. Її потенціал сягає 137 трлн. тон умовного 
палива, що у 10 разів перевищує потенціал геологічних 
ресурсів усіх видів палива, разом узятих.
На сьогодні практично використовується до 1% 
геотермальної енергії Землі, а найбільш поширеними 
джерелами використання геотермальної енергії є гейзери.
Поклади геотермальних вод виникають внаслідок 
проникнення опадів у глибини Землі, де вони нагріваються 
теплом, що походить із середини Землі. Тверді породи, 
які не містять вод у своїх порах, але мають достатньо 
високу температуру (≥150˚C), називають гарячими сухими 
породами (HDR – Hot Dry Rocks). Температура Землі 
зростає пропорційно до глибини проникнення у надра. 
Це співвідношення називається геотермічним ступенем. 
Геотермічний ступінь визначає, через скільки метрів вглиб 
Землі її температура зросте на черговий  градус.

Технічні особливості виробництва геотермальної енергії
Способи використання енергії, акумульованої у 
геотермальних водах та парі розподіляють на дві основні 
групи:

 ] виробництво електричного струму при використанні 
геотермальної пари, а також за допомогою бінарних 
установок;

 ] пряме застосування, яке охоплює широкі рамки тем-
ператур для досягнення різноманітних цілей, найбільш 
поширені з таких цілей – теплопостачання, бальнеоте-
рапія та рекреація.

Традиційне виробництво електроенергії
Процеси при виробництві паперу
Випаровування висококонцентрованих розчинів
Виробництво важкої води
Сушіння деревини
Виробництво алюмінію за методом Байєра 
Сушіння сільськогосподарських продуктів
Рафінування цукру, отримання солі шляхом випаровування
Виробництво питної води шляхом дистиляції
Сушіння легких бетонних конструкцій
Сушіння овочів, миття і сушіння вовни
Інтенсивне розморожування, опалювання житла
Опалювання теплиць
Нагрівання води для побутових цілей, харчова промисловість 
Тваринництво
Вирощування грибів, розклад біомаси
Підлогове опалення, басейни для купання
Бальнеологія, розморожування
Вирощування риби

200-400 - Нижнє джерело 
теплового насоса
400-2000 -  Виробництво 
теплової енергії
800-1500 - Виробництво 
електроенергії у бінарних 
системах
1400-2000 - Традиційне 
виробництво електроенергії

Мал. 17. Способи 
використання 

геотермальної енергії 
залежно від тем ператури 

покладів 
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Існують геотермальні електростанції двох видів:
 ] парові електростанції, у яких електрострум генерується 
з використанням пари геотермальних вод;

 ] бінарні електростанції (Мал. 18) (двофакторні), у яких 
електроенергія виробляється з використанням двох ро-
бочих рідин: геотермальної води та рідини із низькою 
температурою кипіння.

Інший вид використання енергії Землі – це опалення/
охолодження з допомогою теплових насосів. У ґрунті, нижче 
лінії замерзання, панує відносно постійна температура, що 
взимку є вищою, а влітку відповідно нижчою, ніж на поверхні 
землі. Використовуючи цю властивість, теплові насоси взимку 
постачають тепло з надр землі всередину будинків, а влітку у 
зворотному напрямку: з середини будинків – в надра землі. 
Як джерело тепла при цьому використовуються поверхневі та 
підземні води, ґрунт або атмосферне повітря. 

Мал. 18. Схема 
бінарної геотермальної 
електростанції 
[www.ekoenergia.pl]

3-5км Забір гарячої 
води 

Скидання 
холодної водиГідравлічна 

стимуляція

Виробництво 
електричної енергії

Випаровувач 
аміаку енергії

Турбіна

Електрогенератор

Мал. 19. Принцип дії 
теплового насоса 
[www.robmex.com.pl]

Нижнє джерело тепла 
(природне середовище) Тепловий насос

компресія

Декомпресія

Випаровування Конденсація

Система розподілу та 
акумуляції тепла (система 

опалення будинку) 

41



Гідроенергетика
У галузі використання відновлювальних ресурсів, частка 
гідроенергетики залишалася практично незмінною між 
1973 та 2008 роками. Відсутність істотного росту виробленої 
таким чином енергії була спричинена соціальними та 
екологічними наслідками. Перша і найбільш важлива 
причина полягає у тому, що гідроелектростанції зазвичай 
вимагають великих земельних ділянок для водойм. 
Наприклад, для функціонування найбільшої у світі ГЕС 
у Китаї (Three Gorges Dam) було переселено близько 
1,5 мільйона жителів. Водночас, ГЕС були й залишаються 
важливим ресурсом. Наприклад, у Норвегії, яка має низьку 
щільність населення, гідроелектростанції виробляють 
понад 90% електроенергії. 
За даними Світового Звіту про стан використання 
відновлювальних джерел енергії 2015 року (Global Status 
Report. Renewables 2015) у п’ятирічний період з кінця 2008 
до 2013 року приріст гідроенергетичних потужностей 
зріс набагато більше, ніж у попередні 45 років. Частка 
використання енергії води з поміж інших джерел енергії у 
2013 році склала 3,9% (світовий показник). Також у деяких 
країнах спостерігається тенденція до освоєння в цьому 
плані більш дрібних водойм і мульти-турбінних проектів 
для малих рік. Там також зростає визнання потенціалу 
гідроенергетики поруч з іншими поновлюваними 
технологіями, такими як енергія сонця та вітру.

Технічні особливості виробництва енергії води 
Гідроелектростанція – це заклад, який переробляє кінетичну 
енергію води в електричну енергію. Великі електростанції 
становлять головне джерело енергії, яка виробляється 
у гідроенергетиці. Вони будуються на річках із великим 
потоком води, їх ККД навіть вдвічі може перевищувати 
ККД теплових вугільних електростанцій. Енергія, яка у них 
виробляється, є дешевою, а процес її виробництва не несе 
негативного впливу у вигляді забруднення навколишнього 
середовища. 
Будова типової гідроелектростанції подана на малюнку 20. 
Головними її елементами є: гребля, канал, яким вода 
надходить до турбіни, турбіна з’єднана з генератором, 
приміщення електростанції, у якому знаходяться 
трансформатори і з якого виведені лінії електропередач 
для електроенергетичної мережі.
На малюнку 21 представлено типи гідроелектростанцій, які 
найчастіше зустрічаються.
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Мал. 20. Схема будови 
гідроелектростанції 
[www.water.usgs.gov/edu]

Резервуар води 

Гребля

Трансформатор

Генератор

Забір води 
Канал 

Турбіна
Відтік води

Лінії 
електропередач 

Мал. 21. Типи гідроелектростанцій: a) протічна без резервуару;  
b) регульована із великим резервуаром води; c) резервуарна із малим 
резервуаром води; d) каскадна; e) гідроакумулююча з оборотними 
гідроагрегатами [www.agroenergetyka.pl]

a)
b)

c)

d)

e)
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Рік Кількість і опис об’єктів

1935 8100 об’єктів (млинів, пилорам, електростанцій), 
25000 гребель

1953 7230 об’єктів, з них 6330 в експлуатації

1982 2131 об’єкт, з них 300 в експлуатації

2006 676 малих ГЕС (до10 МВт) загальною
потужністю 270 МВт

2012 717 малих ГЕС

2050 9975 Малих ГЕС (прогноз)

У Європейському Союзі, а також у світі немає єдиного 
критерію розподілу гідроелектростанцій з огляду на 
потужність.
Мала гідроенергетика поділяється на:

 ] піко-електростанції – потужність до 4-8 кВт;
 ] нано-електростанції – потужність до 40 кВт;
 ] мікро-електростанції – потужність до 300 кВт;
 ] міні-електростанції –  потужність від 301 кВт до 1 МВТ;
 ] малі електростанції – потужність від 1001 кВт до:

Чим є малі гідроелектростанції?
 ] Малі гідроелектростанції створюються зазвичай біля 
об’єктів, збудованих для інших цілей, ніж енергетика 
(протипаводкові споруди, меліоративні системи);

 ] Часто використовують вже існуючі об’єкти на воді (мли-
ни, лісопильні, фолюші (сукновальні);

 ] Частіше за все – це протічні електростанції, у яких ви-
робництво електроенергії тісно залежить від потоку 
води в даний момент; 

 ] Це єдина можливість використання потенціалу малих 
рік без необхідності затоплювати великі площі.

Цікаву статистику розвитку, занепаду та перспектив малих 
водних електростанцій у Польщі демонструє таблиця.

Мала гідроенергетика (МГЕ)

o  1,5 МВТ – Швеція
o  3 МВТ – Італія
o  5 МВТ – Польща 
o  12 МВт – Франція

o  15 МВт – Індія
o  25 МВт – Китай
o  10 МВт – Європейський 
 Союз

За даними ESHA (Європейської Асоціації малих 
гідроелектростанцій, www.esha.be).

Табл.9. 
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За інформацією Державного агентства України з 
енергоефективності (www.saee.gov.ua/ae/hydroenergy), в 
Україні станом на 2015 рік діяло 105 малих ГЕС із загальною 
встановленою потужністю близько 80 МВт, якими вироблено 
у 2014 році 251 млн. КВт/год. При цьому, слід відзначити, що 
в 1960-х роках минулого сторіччя в Україні існувало більше 
1000 малих ГЕС. Деякі з них є можливість відновити.

Енергія з біомаси
Біомаса – це загальна маса органічної матерії, яка міститься в організмах 
тварин і рослин в даному ареалі. Під цим поняттям розуміють також сукупність 
матерії рослинного та тваринного походження, яка наявна у природі, не 
включаючи до цього органічну матерію, яка міститься у копалинах.

У рослинній біомасі шляхом процесу фотосинтезу 
акумулюється сонячна енергія. До цієї біомаси належать як 
відходи із домогосподарств, залишки від підрізання зелених 
насаджень у містах, так і відходи від процесу лісопереробки. 
Біомаса – це третє за розміром джерело відновлюваної 
енергії із тих, котрі найчастіше використовуються. Потенціал 
біомаси для енергетичних цілей у Польщі є найвищий серед 
усіх інших відновлюваних джерел.
Її використання у всіх енергетичних секторах також домінує  
у порівнянні з іншими джерелами у Польщі:

 ] у секторі електроенергетики близько 60% енергії, 
яка виробляється з відновлюваних джерел, становить 
енергія, вироблена з біомаси. Найбільша частина 
енергії з біомаси генерується при використанні 
процесів спільного спалювання у конденсаційних 
вугільних котлах великої потужності;

 ] у секторі теплопостачання та охолодження близько 
95% енергії, яка виробляється із відновлюваних джерел, 
становить теплова енергія з біомаси. Теплова енергія 
генерується переважно розпорошеними об’єктами з 
малою та середньою потужністю, які не приєднані до 
мережі теплопостачання;

 ] у секторі транспорту близько 100% енергії із 
відновлюваних джерел походить з біомаси. Це біопалива 
I покоління, у тому числі біоетанол та біодизель.

В Україні на даний час біомаса займає не більше 1% у 
енергетичному балансі, але фахівцями прогнозується 
значне зростання цього показника.
Технічні особливості виробництва енергії біомаси
Різні види біомаси мають різні властивості. Для енергетичних 
цілей використовується деревина та відходи від переробки 
деревини, рослини, які вирощують для енергетичних 
цілей, сільськогосподарські продукти та органічні відходи 
з сільського господарства, деякі побутові та промислові 
відходи. Чим сухіша та густіша біомаса, тим більша її 
цінність як палива. На станціях біогазу, очисних спорудах та 
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на сміттєзвалищах утворюється біогаз, що становить суміш 
метану і двоокису вуглецю та інших газів. Він утворюється 
у результаті безкисневої (анаеробної) ферментації  
органічних субстанцій. Його можна використовувати 
різними способами, серед іншого, для виробництва:

 ] електричної енергії в двигунах з іскровим запалюванням 
та турбінах;

 ] теплової енергії у пристосованих котлах;
 ] електричної та теплової енергії у з’єднаних системах.

Якщо йдеться про рідку форму біомаси, то найбільше 
значення мають спирти, виготовлені з рослин із великим 
вмістом цукру, та біодизель, що виробляється з олійних 
рослин. У результаті ферментації, гідролізу або піролізу, 
наприклад, кукурудзи або цукрової тростини отримують 
етанол та метанол – біопалива, які потім можуть додаватися 
до традиційних палив.

Тверді
біопалива

Газоподібні 
біопалива

Рідкі біопалива

• деревина для опалювання, що походить із лісівництва та деревообробної 
промисловості, а також відходи дерев’яних упаковок

• солома із олійних та стручкових рослин, а також сіно
• урожай із плантацій енергетичних рослин, наприклад, верба, міскантус 

гігантський, топінамбур
• брикети та пелети

• біодизель, рослинні олії, біоетанол, біометанол

• біогаз із органічних відходів сільського господарства (гноївка, гній), а також 
з органічних відходів промислових підприємств (цукрові заводи, пивоварні 
заводи, лікеро-горілчані підприємства)

• біогаз з комунальних сміттєзвалищ та очисних споруд 
• біогаз з овочевих та злакових культур (кукурудза, тритикале (пшенжито), 

люцерна, сорго, кормовий буряк, цукровий буряк, картопля)

Табл. 10. Види 
біомаси, які 

використовуються для 
енергетичних цілей

Найпоширенішою термохімічною конверсією є 
безпосереднє спалювання біомаси у твердому вигляді. 
Спалювання – це процес, під час якого хімічна енергія, яка 
міститься у паливах, перетворюється на теплову енергію 
при взаємодії з киснем.
Газифікація – це процес, під час якого утворюється 
деревний газ (холзгаз).
Піроліз – це процес, який відбувається при дуже швидкому 
нагріванні субстрату до температури 500-1300°C та дії на 
нього високого тиску (50 – 150 атмосфер) і в результаті 
утворюється біоолія.
Другою можливістю виробництва біопалив є проведення 
біохімічної конверсії:

 ] Анаеробна (безкиснева, метанова) ферментація, 
продуктом якої є біогаз, який складається переважно 
з метану, двоокису вуглецю та азоту. Під час фермен-
тації до 60% органічної маси перетворюється на біогаз. 
Розрізняють мокру та суху ферментацію;
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Мал. 22. Види перетворення 
біомаси на енергію 
[www.zielonaenergia.eco.pl]

Пара

ТЕПЛО ЕЛЕКТРИКА ПАЛИВО

Парова 
турбіна Газова 

турбіна 

Паливна 
комірка

Дизельне 
пальне

Метанол 
Водень Збагачення 

Етанол

Газова турбіна
Двигун 

внутрішнього 
згорання

Газ Рідкі 
вуглеводні

Деревне 
вугілля Біогаз Дистиляція 

 ] Спиртова ферментація, продуктами якої є етиловий 
спирт та двоокис вуглецю. Вона полягає у розкладі 
вуглеводів під впливом ензимів, які утворюються 
дріжджами. Вироблений етиловий спирт після 
відокремлення води використовується як додаток до 
бензинів або як присадка для них. 

біогаз ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГІЯ

ПРИРОДНЕ ДОБРИВО

когенераційний 
агрегат

очистка газу

теплообмінник

силос

резервуар 
газу

гноївка

подрібнювач

перемішувач

інші органічні 
відходи

насос для 
прокачування

ферментаційна 
камера

камера для
виробництва екологічного 

ґрунтового добрива

ТЕПЛОВА 
ЕНЕРГІЯ

Мал. 23. Схема 
сільськогосподарської 
біогазової станції 
[www.biopowersa.pl]

Безпосереднє 
спалювання  Газифікація Піроліз Анаеробна 

ферментація  
Спиртова 

ферментація 

Термохімічна конверсія Біохімічна конверсія
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Біопаливо Рослина Процес конверсії Застосування

Біоетанол Зернові, картопля, 
топінамбур Гідроліз і ферментація Присадка і/або додаток 

до бензину

Біоетанол Цукрові буряки Ферментація Присадка і/або додаток 
до бензину

Біоетанол
Енергетичні культури, 
солома, трав’янисті 
рослини

Початкова обробка, гідроліз і 
ферментація

Присадка і/або додаток 
до бензину

Біометанол Енергетичні культури Газифікація або синтез 
метанолу Паливні комірки

Рослинна олія Ріпак, соняшник - Присадка і/або додаток  
до дизельного пального

Біодизель Ріпак, соняшник Естерифікація (перетворення 
у складний ефір)

Присадка і/або додаток  
до дизельного пального 

Біоолія Енергетичні культури Піроліз Присадка до дизельного 
пального або бензину

Табл. 11.  Види біопалив і сировина для їх виробництва

У 2013 році на свинокомплексі «Даноша» у Калуському районі на Івано-
Франківщині запрацював біогазовий завод потужністю 1,1 МВТ. Біогазова 
установка, яка працює на відходах функціонування ферми, використовується 
для виробництва біометану – 10 980 м3/день, електричної енергії – 1 166 кВт/год. 
та теплової енергії – 1 200 кВт/год., при цьому щорічна економія природного газу 
складає понад 1,5 млн. м3.  Позитивними наслідками функціонування заводу є 
зменшення впливу на навколишнє середовище за рахунок обмеження викидів 
парникових газів, ферментації та переробки гною (в результаті отримується  
високоякісне органічне добриво без неприємного запаху). Також оптимізовано 
використання свинячого гною в якості цінного добрива та зведено до мінімуму 
витрати на паливно-енергетичні ресурси за рахунок власного виробництва 
теплової та електричної енергії з біовідходів. Загальна вартість проекту склала 
6 млн. євро. 

У вересні 2011 року було офіційно запущено сільськогосподарську 
біогазову станцію у селі Угнін у Люблінському воєводстві потужністю 1,27 
МВт. Електростанція в Угніні може виробити на рік близько 10 тисяч МВт/год., 
чого достатньо для задоволення річної потреби в енергії для 19 тисяч жителів 
навколишніх населених пунктів. Весь інвестиційний проект коштував 18 млн. 
злотих, з яких 10 млн. – це співфінансування з Європейського Союзу у рамках 
Операційної програми «Інноваційна економіка». 

Також завдяки проекту «Еко-Енергія у ґміні Конопніца та Ясткув» за кошти 
Європейського Фонду регіонального розвитку та Регіональної операційної програми 
Люблінського воєводства ґміни отримали близько 6 млн. 500 тис. злотих на часткове 
фінансування для встановлення 50 котлів на біомасу та 864 комплексів сонячних 
колекторів. Виконавцями проекту стали ті домогосподарства та житлові будинки, 
які виявили бажання брати участь у проекті. Реалізація проекту завершується у 
середині 2015 року, а загальна вартість проекту становить 7 млн. 645 тис. злотих.

Фото 5. Біогазовий 
завод на «Даноші»
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Енергетичне використання відходів
Відходи, які використовуються для виробництва енергії, є 
загальнодоступними та дешевими. Завдяки їх переробці 
зменшується парниковий ефект, а також відбувається 
рекультивація заражених територій, сміттєзвалищ та 
невикористовуваних земель. 
На даний час більшість комунальних відходів в Польщі 
збирається за принципом розділеного збору сміття. В 
Україні практика сортування сміття застосовується в 
окремих місцях в рамках прищеплення споживачам 
культури поводження з відходами. 
Технологія енергетичного використання відходів передбачає 
відокремлення фракцій, які підлягають повторному 
використанню (рециклінгу), від т. зв. мокрої фракції, яка 
вивозиться на сміттєзвалище. 
Сміттєзвалище – це розташований та обладнаний 
згідно з нормами будівельний об’єкт, призначений для 
організованого нагромадження відходів з відомими 
характеристиками. Тобто, теоретично, відходи мають 
мати характеристики, відомі та зрозумілі фахівцям. Якщо 
відходи мають не досліджені характеристики, то такі 
сміттєзвалища не можуть використовуватися для рециклінгу 
і подальшого енергетичного використання. Схему сучасного 
сміттєзвалища представлено на малюнку 24.

Мал. 24. Схема 
сміттєзвалища із 
видобутком біогазу   
[www.greenworld.serwus.pl]

ШАР           ГРАВІЮ

Утрамбовування та пересипання 
відходів шаром землі

Використання 
біогазу

(як варіант)

Охоронна смуга із 
зелених насаджень

Геомембрана 
3мм

Дренажні труби 
(відтік)

Шар піску 
10 см

ҐРУНТОВІ ВОДИ

ВІДХОДИ

ҐРУНТ

УЩІЛЬНЕННЯ ГЛИНОЮ 60 см

ОХОРОННИЙ ШАР 70 см

Згущування відходів дозволяє раціонально використати 
місткість сміттєзвалища, зменшує небезпеку займань та 
пожеж, скорочує кількість легких відходів, які розносяться 
вітром, забезпечує проїзд для автомобілів, які підвозять 
відходи, а також створює анаеробні умови для розкладу 
органічних речовин.
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Мал. 25. Схема отримання 
газу зі сміттєзвалищ 

[www.powermin.nic.in]

Наповнений 
газом колодязь

Компресорна 
станція з 

аналізатором газу

Енергогенеруючий 
агрегат, що працює на 

газі зі сміттєзвалища

Факел

Трансформаторна 
станція

Горизонтальні і 
вертикальні колодязі, 

які збирають газ

Із побутових, промислових та великогабаритних відходів після 
відокремлення висококалорійних відходів та їх перетворення 
можна отримати альтернативне паливо (RDF Refuse Derived 
Fuel – паливо з твердих побутових відходів). Таке паливо є 
відмінним замінником палива, що отримується з переробки 
нафти, природного газу та кам’яного вугілля. Адже воно 
дешеве у виробництві, а також не шкодить навколишньому 
середовищу. Залежно від паливної цінності та розміру 
альтернативне паливо підходить для використання у флюїдних 
котлах (промислові установки) та на цементних заводах. 

Отриманий зі звалищ газ складається з метану (45-65%), 
двоокису вуглецю (25-40%), азоту (7-10%) та решти домішок. 
Щоби використати такий газ в енергетиці, потрібно усунути 
з нього сірководень  (H2S), досягти компресії (35 бар), 
відокремити метан (CH4) та вуглекислий газ (CO2), а також 
усунути галогеноводні методом абсорбування з допомо-
гою активованого вугілля. Схема отримання та переробки 
газу зі сміттєзвалищ подана на малюнку 25.
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Fe/NE

Fe

FeFeFe

Побутові та 
промислові 

відходи, понад 
габарити і т. д. 

Матеріали, 
призначені для 

подальшого 
рециклінгу 

(переробки)

Відокремлення 
матеріалу для 
подальшого 
рециклінгу 

(переробки)

Важка фракція – 
для подальшої 

механічно-біологічної 
обробки

Легка фракція – 
для спалювання у 
флюїдних котлах 

Отримане 
формоване 

паливо із високою 
калорійною цінністю

Магнітна 
сепарація

Кінцеве 
подрібнення

Початкове 
подрібнення 

Мал. 26. Схема 
виробництва 
альтернативних видів  
палива (RDF)

Переробка відходів для отримання формованого 
палива проходить (Мал. 26) декілька етапів, 
а саме початкове подрібнення (вилучення надто 
великогабаритних елементів), сепарація (відокремлення 
феромагнетиків і не-феромагнетиків), кінцеве 
подрібнення (відокремлення пласкої фракції – 
переважно плівки та елементів упаковки) - і воно готове 
до фрагментації та перетворення на паливо. Перевагою 
палива з ТПВ зокрема є те, що воно забезпечує відносну 
енергетичну незалежність, оскільки може бути отримане 
з власної сировини, а також із сільськогосподарських 
продуктів.  Іншим плюсом цього палива є менша кількість 
викидів токсичних сполук в атмосферу у порівнянні із 
нафтопохідними видами палива. Додатковою перевагою 
є низька вартість експлуатації.
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Термоелектрика
Термоенергетика є перспективним енергетичним 
напрямком, а в деяких випадках термоелектрична 
генерація є єдиним доступним шляхом  перетворення 
теплової енергії на електричну. Генератори, створені на 
основі термоелектричного ефекту, використовують не 
лише електроенергію сонячного тепла для перетворення, 
але й тепла, яке виділяється з інших джерел, як от, наприклад, 
автомобільних  вихлопних  газів, термальних вод, промислових 
агрегатів і навіть людського тіла. Термоелектричні модулі 
також можуть бути використані для охолодження, в тому 
числі,  у холодильниках. Термоелектричні пристрої  – 
твердотільні без рухомих частин, тож, враховуючи вкрай 
високу надійність, вони широко застосовуються в якості 
охолоджувачів інфрачервоних датчиків, комп’ютерних 
процесорів, тощо. ККД термоелектричних генераторів 
є доволі низьким (промислові значення знаходяться  в 
межах 3-8%), однак  при цьому  слід враховувати, 
що вони перетворюють електроенергію з тепла, яке 
викидається у навколишнє середовище із різних джерел. 
Тому, використання  такого тепла не лише дає нам 
електроенергію, але й зменшує «парниковий ефект», що 
сьогодні є надзвичайно актуальним з екологічних міркувань.
Сьогодні термоелектричні генератори є практично 
незамінними для вироблення енергії у космічних апаратах, 
вони також дозволяють суттєво економити паливо в 
автомобілях за рахунок відбору тепла відпрацьованих газів, 
а також виконують  низку інших функцій.

На фото - інноваційний інфрачервоний електричний плівковий нагрівальний 
елемент «Індіго», виготовлений з електроізоляційних матеріалів та тканин з 
вмонтованим випромінювачем інфрачервоних променів. 
Розробником «Індіго» є компанія «Індуктор» (м. Івано-Франківськ). Принцип 
роботи пристрою є аналогічним до дії сонячного світла, променева енергія 
якого поглинається освітлюваними поверхнями, тілами людей й тварин та 
віддається повітрю. 
«Індіго» може використовуватися для помешкань, офісів, виробничих 
приміщень. Перевагами цієї інноваційної розробки є значна економія 
електроенергії (близько 75%) в порівнянні зі звичайними електричними та 
газовими опалювальними приладами; окупність протягом 1-1,5 сезону завдяки 
низьким експлуатаційним витратам. Інфрачервоний пристрій є екологічно 
безпечним з огляду на відсутність продуктів згорання (а відтак – й викидів в 
атмосферу СО2), пилу та інших атмосферних забруднень.

Фото 6. Інфрачервоний 
електричний плівковий 
нагрівальний елемент 

«Індіго» 
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Просумент
Термін «просумент» є комбінацією двох англійських 
слів: producer (виробник) та concumer (споживач). В 
енергетичному контексті цей термін означає користувача, 
який виробляє енергію для власного споживання, а її 
надлишок продає в енергетичну мережу.
Переваги від перетворення звичайного будинку у 
просументний полягають насамперед у можливості 
виробництва енергії із загальнодоступних відновлюваних 
джерел. Початкові витрати на монтаж енергообладнання, 
на жаль, залишаються досить високими, однак більшість 
обладнання не потребує частого обслуговування, 
завдяки чому у процесі використання ми не зазнаємо 
додаткових експлуатаційних витрат і можемо виробляти 
енергію практично безкоштовно. А це – шлях до відносної 
енергетичної незалежності та заощадження коштів. 
Окрім цього, отримання енергії від мікроустановок є 
виправданим екологічно, оскільки зменшує викиди 
двоокису вуглецю у довкілля.

Ринок зеленої енергії

У ланцюгу постачання електричної енергії від виробника 
до споживача, який діє на польському ринку, можна 
виділити органи, що виступають посередниками  
(Мал. 27).

Виробники 
електро енергії 

(електростанції, 
ВДЕ)

Клієнти – 
споживачі 

електричної 
енергії

Розподільна 
мережа (оператор 

розподільної 
мережі – наприклад, 

«Енеа», «Енергія», 
«Таурон» PGE)

Мережа 
транспортування 

(оператор системи 
транспортування –  

АТ «Польські 
електроенергетичні 

мережі»)

Мал.  27. Ланцюг 
постачання електричної 
енергії у Польщі

Виробник енергії, використовуючи послугу транспортування, 
надсилає фізичну електричну енергію за посередництвом 
мережі до клієнта, котрий здійснює оплату не лише за 
саму енергію, але також за її постачання «до розетки».

Ринок зеленої енергії у Польщі 
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Мал. 28. Структура 
енергетичного ринку 
в Польщі. Порівняння 

ситуації, яка панує на 
нелібералізованому 

ринку (схема розміщена 
з лівого боку) та на 

лібералізованому (справа)

Регульований ринок Конкурентний ринок

Виробники електроенергії 
(електростанції і 

теплоелектростанції)

Виробники електроенергії 
(електростанції і 

теплоелектростанції)

АТ «Польські 
електроенергетичні мережі»

АТ «Польські 
електроенергетичні мережі»

Дистриб’ютори 
енергії (енергетичні 

підприємства)

Оператори 
розподільної 

мережі  

Продавці 
енергії

Споживачі Споживачі 

Продаж енергії

Потік енергії

Ринок зеленої енергії  в Україні
Згідно з національним законодавством України діяльність 
ринку електричної енергії України базується  на принципах 
енергетичної безпеки країни, захисту прав та інтересів 
споживачів, енергоефективності та захисту навколишнього 
природного середовища, добросовісної конкуренції, 
рівності прав на продаж та купівлю електричної енергії, 
недискримінаційного та прозорого доступу до електричних 
мереж, а також  недискримінаційного доступу до ринку 
електричної енергії.
Учасниками ринку електроенергії є:
Виробники електроенергії – суб’єкти господарювання, 
що мають енегрогенеруючі потужності й виробляють 
електричну енергію з метою її продажу на ринку; 
Електропостачальники – суб’єкти, що здійснюють 
постачання електроенергії на закріпленій території та 
зобов’язані укласти договір на її постачання з будь-яким 
розташованим на цій території споживачем (гарантовані 
електропостачальники – переважно  обленерго), а також 
суб’єкти, що здійснюють постачання електроенергії 
за домовленістю зі споживачами або використовують 
електроенергію для власних потреб (незалежні 
електропостачальники);
Електропередавальні підприємства – суб’єкти 
господарювання, що здійснюють діяльність з передачі 
електричної енергії на підставі ліцензії;
Електророзподільні підприємства – суб’єкти 
господарювання, що здійснюють розподіл електричної 
енергії на підставі ліцензії.

54



Окрему групу учасників ринку складають гарантовані 
покупці - суб’єкти господарювання, що купують електричну 
енергію у виробників, яким встановлено «зелений» тариф.
Споживачі – суб’єкти господарювання (юридичні особи 
та фізичні особи – підприємці), а також фізичні особи 
(побутові споживачі) що використовують електричну 
енергію для власних потреб, як правило на підставі 
договорів з електропостачальником. 
Оптовий ринок електричної енергії представлений 
компаніями ДП «Енергоринок», яка  здійснює операції з 
купівлі-продажу електричної енергії та НЕК «Укренерго», яка 
здійснює передачу електроенергії окремим регіональним 
постачальникам та на експорт.
Регулятором  оптового ринку є Національна комісія, 
що здійснює державне регулювання у сферах 
електроенергетики  та комунальних послуг. До функцій 
Нацкомісії також входить ліцензування та регулювання 
діяльності суб’єктів природних монополій; забезпечення 
проведення цінової і тарифної політики, захист прав 
споживачів, впровадження правил користування 
електричною енергією. 

Головним органом у системі центральних органів 
виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію 
державної політики в електроенергетичному комплексі, 
є Міністерство енергетики та вугільної промисловості 
України. 

Спеціалізованим центральним органом виконавчої влади, 
що забезпечує реалізацію  державної політики у сферах 
ефективного  використання паливно-енергетичних  
ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел 
енергії та альтернативних видів палива є Державне 
агентство з енергоефективності та енергозбереження 
України (Держенергоефективності України). Діяльність 
цього агентства спрямовується і координується  Кабінетом 
Міністрів України через Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України. 

Ринок електричної енергії України включає такі складові:
Ринок «на добу наперед», на якому виробники, 
електропостачальники, електропередавальне 
підприємство, електророзподільні підприємства та 
гарантований покупець купують/продають електроенергію 
(продукти електроенергії) в ході організованих торгів 
на наступну за днем проведення торгів добу шляхом 
укладення договорів із оператором ринку;
Балансуючий ринок, організований системним 
оператором з метою балансування обсягів виробництва 
(відпуску) й  імпорту, споживання та експорту 
електроенергії, врегулювання системних обмежень в 
об’єднаній енергетичній системі України;
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Ринок двосторонніх договорів, на якому купівля-продаж 
електричної енергії здійснюється за двосторонніми 
договорами (поза ринком «на добу наперед», 
балансуючим ринком та роздрібним ринком електричної 
енергії). Зокрема, на цьому ринку гарантовані покупці 
купують електренергію за «зеленим» тарифом; 
Роздрібний ринок електричної енергії, в межах якого кінцеві 
споживачі електричної енергії купують електричну енергію у 
електропостачальників;
Ринок допоміжних послуг, на якому системний оператор 
придбаває допоміжні послуги для забезпечення сталої і 
надійної роботи об’єднаної енергетичної системи України 
та якості електричної енергії відповідно до встановлених 
стандартів у постачальників таких послуг.
Електрична енергія, вироблена на об’єктах, що 
використовують альтернативні джерела енергії (крім 
доменного та коксівного газів, а з використанням 
гідроенергії – вироблену лише мікро-, міні- та малими 
гідроелектростанціями), може бути продана її 
виробниками на ринку двосторонніх договорів, на ринку 
«на добу наперед» та на балансуючому ринку за цінами, 
що склалися на відповідних ринках.

Мал. 29. Схема 
енергетичного ринку в 

Україні

МІНПАЛИВОЕНЕРГО

ГЕНЕРАЦІЯ 
НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»

НАК «ЕНЕРГЕТИЧНА 
КОМПАНІЯ УКРАЇНИ»

АЕС, ТЕС,
ГЕС, ТЕЦ

ОРЕ 
(ДП 

«ЕНЕРГОРИНОК»)

ПЕРЕДАЧА 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

(НЕК «УКРЕНЕРГО»)

ПОСТАЧАННЯ
(ОБЛЕНЕРГО - 
ДЕРЖЧАСТКА 
ТА ПРИВАТНІ)

Потоки електроенергії

Грошові потоки

Управління, регулювання

ЕКСПОРТ
(«УКРІНТЕРЕНЕРГО»)

Споживачі

Споживачі

НКРЕ
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80,03%

8,2%

6,05%

2,46%

2,12%

0,42%

0,33%

0,22%

0,18%

Мал. 30. Частка 
відновлюваної енергії у 
загальному видобутку 
первинної енергії з 
відновлюваних джерел у 
2013 р. [GUS]

Тверді біопалива

Рідкі біопалива

Вітрова енергія

Гідроенергія

Біогаз

Побутові відходи

Геотермальна енергія

Теплові насоси

Потенціал використання відновлювальних 
джерел енергії
 Потенціал використання ВДЕ у Польщі
Встановлюючи потенціал у кожній зі сфер енергетики, 
необхідно визначити його у декількох аспектах:

 ] Теоретичний потенціал, тобто сукупність потенційної 
енергії, яка є на даній території у даному вигляді 
(наприклад, кожна крапля води, яка тече через 
територію населеного пункту);

 ] Технічний потенціал, тобто такий, який можливо 
перетворити на енергію, корисну для людини, 
базуючись на наявних технологіях;

 ] Економічний потенціал, тобто такий, який слід 
обґрунтовано використовувати, базуючись на 
економічному розрахунку;

 ] Потенціал сталого розвитку, тобто такий, використання 
якого забезпечить рівновагу між економічними, 
соціальними та екологічними цілями.

На ресурси сонячної енергії суттєвий вплив мають кліматичні 
умови, що випливають із географічного розташування. 
У Польщі маємо справу із великими коливаннями 
розподілу сонячного випромінювання впродовж року, які 
характеризуються спадом потенціалу енергії Сонця у 
зимовий період. Важливими і вирішальними для розвитку 
джерел енергії, які перетворюють сонячну енергію, є такі 
параметри як інтенсивність сонячного випромінювання, 
сонячна стала (що означає кількість сонячної енергії, 
яка падає на одиницю площі  за певний період часу) та 
інсоляція (це час, виражений у годинах, коли сонячні 
промені падають прямо на поверхню землі).

Сонячна енергія
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Мал. 31. Потенціал 

використання сонячної 
енергії у Польщі 

[www.mieszkajenergooszczednie.pl]

Енергетичні ресурси вод залежать насамперед 
від величини потоку води та нахилу річки. Іншими 
важливими факторами в гідроенергетиці є:

 ] природно-ландшафтні передумови;
 ] змінність нахилів, пов’язана із управлінням водними ре-
зервуарами;

 ] ефективність обладнання, яке застосовується;
 ] технічні обмеження;
 ] обов’язкове забезпечення необхідного протоку води;
 ] забір води з неенергетичною метою (для побутових, 
сільськогосподарських потреб).

Найбільшим потенціалом водної енергії у Польщі володіє 
Вісла разом із притоками. Однак існує величезна кількість 
доступних місць для малих гідроелектростанцій на менших 
ріках по всій країні. До головних річок у Люблінському 
воєводстві (із потоком води понад 20 м3/с) належать Вісла на 

Потенціал використання сонячної енергії у Польщі 
представлено на малюнку 31. Найбільш сприятливі умови 
спостерігаються у Люблінському воєводстві. Суттєвий 
вплив на рівень інсоляції має хмарність, яка на території 
Люблінського воєводства загалом не перевищує  
65%. Найнижча хмарність спостерігається у смузі, яка 
простягається від м. Замостя до м. Сандомєж, натомість 
найвища – в районі м. Пулави. Розраховано, що від установки 
потужністю 1 МВт можна отримати близько 900-950 МВт/+год. 
електричної енергії за оптимальних умов.

Варшава

Лодзь

Білосток

Познань

Щецин

Гданськ

Бидгощ

Жешув

Люблін
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всій довжині кордону воєводства, Вєпж на ділянці Любартув –  
гирло до Вісли та Буг на всій довжині державного кордону. 
Великий потенціал знаходиться на річках із меншими 
потоками, однак вони використовуються незначною мірою. У 
всій Польщі дуже багато гідротехнічних споруд, які можна було 
б використати для будівництва малих гідроелектростанцій. 
Але щоби здійснити їх модернізацію, необхідні відповідні 
фінансові затрати. На території Люблінського воєводства є 
багато залишків від старих водних об’єктів, в.т.ч., шлях млинів 
на річці Бистра та водяні млини на Розточі. Як уже зазначалося 
вище, у всій Польщі на початку XX ст. було понад 8000 
гідроенергетичних об’єктів, які використовували енергію води, 
таких як млини, лісопильні, електростанції. На даний час таких 
об’єктів нараховується близько  700.

Мал. 32. Ресурси енергії 
падіння вод у Польщі

ТВ
т/

го
д.

Гідроенергетичний 
потенціал теоретичний технічний

Вісла з притоками 16 457 9 270

Вісла 9 305 6 177

Лівосторонні притоки 892 513

Правосторонні притоки 4 914 2 580

Одра з притоками 5 966 2 400

Одра 2 802 1 273

Лівосторонні притоки 1 615 619

Правосторонні притоки 1 540 507

Приморські річки 582 280

ВСЬОГО 23 005 11 950

Теоретичний 
потенціал

Технічний 
потенціал

Економічний 
потенціал

Польська 
потреба в енергії

23 12,5 5 752,6

ГВт/рік

Табл. 12. Потенціал 
гідроенергетики у Польщі 
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Можливості розвитку вітрової енергетики у Польщі дуже 
багатообіцяючі, на що вказують результати досліджень, які 
проводив Інститут Метеорології та Водного Господарства 
(ІМВГ) на базі професійної метеорологічної мережі ІМВГ 
на основі багаторічних спостережень за напрямками та 
швидкістю вітру.

У Польщі привілейованими районами, з точки зору 
вітрових ресурсів, вважаються: 

 ] центральні, найбільш північні частини узбережжя від 
м. Кошалін до м. Хель; 

 ] район острова Волін; 
 ] Сувальщизна; 
 ] Центральна Великопольща та Мазовія; 
 ] Сілезький Бескид та Живецький Бескид; 
 ] Бєщади і Диновське узгір’я.

Територія Польщі була поділена на 5 зон вітрів
(Мал. 33):

• I зона – Vсер. ≥ 5 м/с,
• II зона – Vсер. від 4,5 м/с до 5 м/с,
• III зона – Vсер. від 4 м/с до 4,5 м/с,
• IV зона – Vсер. від 3,5 м/с до 4 м/с,
• V зона – Vсер. від 3 м/с до 3,5 м/с.

Зона:

Мал. 33. Зони вітрів 
у Польщі 

І – надзвичайно сприятлива
ІІ – дуже сприятлива
ІІІ – сприятлива
IV – малосприятлива
V – несприятлива
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60



10 000

100 000

1

10

100

1 000

1 2 3 4 5

Потенціал геотермальної енергії у Польщі
 ] Польща належить до найбагатших країн Європи з точки 
зору наявності геотермальних вод;

 ] Геотермальні води знаходяться на близько 75% території 
країни;

 ] Температура покладів коливається у межах 20 – 120°C;
 ] Найбільші ресурси наявні у Ґрудзьондзько-Варшав-
ському регіоні;

 ] Геотермічний ступінь у Польщі: 30 – 70 м;
 ] Геотермічний градієнт (приріст температури на кожні 
100 м при заглибленні в Землю нижче від зони постійних 
температур): 15 - 35°C/км;

 ] Основною перешкодою є як умови видобування, так і 
економічна сторона заходів такого типу.

ТВ
т г

од

Мал. 34. Геотермальні 
ресурси у Польщі 

Теоретичний 
потенціал

Технічний 
потенціал

Економічний 
потенціал

Польська 
потреба в енергії

33101 560 70 752,6

Варшава

Лодзь

Познань

Щецин

Гданськ

Бидгощ

Жешув

Люблін

Краків

Вроцлав Мал. 35. Використання 
геотермальної енергії 
у Польщі: 1. Діючі 
геотермальні теплостанції; 
2. Геотермальні системи 
опалення, які будуються;
3. Курорти, де застосовують 
геотермальні води;
4. Геотермальні рекреаційні 
центри; 5. Геотермальні 
рекреаційні центри, які 
будуються [Польська 
геотермічна асоціація]
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Мал. 36. Площа, придатна 
для вирощування біомаси у 

Польщі (у гектарах) [ГСУ]

На території Люблінського воєводства біомаса 
використовується переважно для виробництва теплової 
енергії. З цією метою у процесі безпосереднього 
спалювання застосовується деревина лісового та 
промислового походження, а також солома. До цього 
часу енергетичні рослини мали другорядне значення для 
цього процесу. На території Люблінського воєводства 
діють небагато сільськогосподарських біогазових станцій. 
В Угніні підприємство потужністю 1,2 МВт для виробництва 
біогазу у якості субстратів застосовує подрібнені 
рослини кукурудзи, жита та трав, а також відходи лікеро-
горілчаної промисловості та картопляну м’якоть. На 
комунальному сміттєзвалищі у Рокітні добувається біогаз, 
який використовують для виробництва електричної енергії з 
допомогою генераторів потужністю 0,5 МВт, але це єдина 
установка такого типу у воєводстві.
Потенціал можливостей отримання біомаси у Польщі 
наведено на карті на Мал. 36, споживання рідких видів 
біопалива представлено у формі графіка на Мал. 37.
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Мал. 37. Споживання рідких 
біопалив у 2008 – 2013 роках 
у Польщі [ГСУ]

Мал. 38. Місце України у 
відновлювальній енергетиці

Використання відновлюваних джерел енергії вписується у 
реалізацію основних цілей енергетичної політики у Польщі. 
Реальні шанси на використання потенціалу ВДЕ вимагають 
значної участі держави та прийняття стратегічних політичних 
та економічних рішень, а також співпраці на місцевому 
та регіональному рівнях. Основу співпраці у сфері ВДЕ 
становить дотримання принципу збалансованого розвитку 
та створення стратегії у даному регіоні (воєводство, повіт, 
гміна) із дотриманням європейського та польського 
законодавства.

Потенціал використання ВДЕ в Україні
Україна успадкувала з часів СРСР  мережу великих ГЕС 
(Дніпровський та Дністровський каскади, Південний Буг). 
З врахуванням цього показники використання потенціалу 
відновлювальної енергетики в Україні є практично 
співрозмірними з показниками Польщі. Разом з тим, 
наявне істотне відставання України  у контексті розвитку ВДЕ-
енергетики від  Німеччини, Австрії та Скандинавських країн.

Враховуючи великі 
ГЕСУкраїна

Польща

США

Німеччина

Австрія

Фінляндія

Швеція
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За інформацією Міністерства енергетики та вугільної 
промисловості України виробництво електроенергії 
з відновлювальних джерел енергії в Україні в 2013 році  
порівняно з попереднім роком зросло удвічі, хоча й 
становить досить незначну частку у загальному обсязі 
виробленої електроенергії: частка електроенергії, 
виробленої з використанням енергії вітру, сонця, біомаси та 
на малих ГЕС (не враховуючи енергію, вироблену великими 
електростанціями) у загальному обсязі виробництва 
електроенергії збільшилася з 638 млн. 600 тис. кВт/год (0,32%) 
у 2012 до 1 млн. 247 тис. кВт/год. (0,64%) у 2013 році. 

Як зазначається у Національному плані дій відновлювальної 
енергетики до 2020 року, затвердженому розпорядженням 
Кабінету міністрів України від 01.10.2014, на сьогодні річний 
технічно досяжний енергетичний потенціал відновлюваних 
джерел енергії в Україні, за підрахунками Інституту 
відновлюваної енергетики Національної академії наук, 
досягає 68,6 млн. тон нафтового еквіваленту, що 
становить близько 50 % загального енергоспоживання в 
Україні. 

На кінець  2014 року загальна електрична потужність об’єктів 
відновлюваної енергетики, які працюють за «зеленим» 
тарифом, в Україні становила 2008 МВт, з яких загальна 
потужність вітроелектростанцій - 1172 МВт, сонячних 
електростанцій - 485 МВт, малих гідроелектростанцій - 
251 МВт, об’єктів виробництва електроенергії з біомаси 
та біогазу - 100 МВт. Встановлена потужність об’єктів, що 
виробляють теплову енергію з відновлюваних джерел 
енергії, перевищила 1 462 МВт.

Річний технічно-досяжний потенціал енергії 
відновлювальних джерел в Україні подано у таблиці 9 
(кількість видобутої енергії з ВД у рік співставлено з кількістю 
умовного палива в рік).

Основними напрямами використання відновлюваних 
джерел енергії в Україні є: вітрова енергія, сонячна енергія, 
енергія річок, енергія біомаси, геотермальна енергія, 
енергія навколишнього природного середовища з 
використанням теплових насосів.
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№ Напрями освоєння ВДЕ

Річний технічно досяжний 
енергетичний потенціал

Млрд. 
кВт*год/рік

Млн. 
т.у.п./рік

1. Вітроенергетика 79,8 28,6

2. Сонячна енергетика, в т.ч.: 38,2 6,0

2.1 ▲ електрична 5,7 6,0

2.2 ▲ теплова 32,5 4,0

3. Мала гідроенергетика 8,6 3,0

4. Біоенергетика, в т.ч. 178,0 31,0

4.1 ▲ електрична 27,5 10,3

4.2 ▲ теплова 151,0 20,7

5 Геотермальна теплова 
енергетика 97,6 12,0

6. Енергетика довкілля 146,3 12,0

Загальні обсяги заміщення традиційних 
ПЕР 548,5 98,0

Сонячна енергетика 

Як зазначалося вище, середньорічний потенціал сонячної 
енергії в Україні (1 235 кВт/год./м), при цьому в гірських 
районах Івано-Франківської області -  є досить високим 
і набагато перевищує наявний потенціал у Німеччині  
(1 000 кВт/год./м) чи  Польщі (1 080 кВт/год./м). Це свідчить 
про гарні можливості для ефективного використання 
теплоенергетичного обладнання на території України. 
Як стверджується на спеціалізованому порталі 
www.siriusone.net/index.php, ефективне використання 
геліоустановки – це можливість  працювати з віддачею в 
50% і більше. У південних областях України така можливість 
існує протягом 9 місяців (з березня до листопада), а у 
північних областях – протягом 7 місяців (з квітня до жовтня). 
Взимку ефективність роботи знижується, але не зникає. 
Отже, в умовах українського клімату сонячні системи 
працюють цілорічно, щоправда, зі змінною ефективністю. У 
цьому зв’язку варто розглянути сумарний річний потенціал 
сонячної енергії на території Україні.

Табл. 13. Річний технічно-
досяжний потенціал енергії 
відновлювальних джерел в 
Україні
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Реалізовані в останні роки експериментальні проекти 
показали, що річне виробництво теплової енергії в умовах 
України становить 500 - 600 кВт/год./м2. Враховуючи 
загальноприйнятий на Заході потенціал використання 
сонячних колекторів (1 м2 на одну людину), а також 
ККД сонячних установок у кліматичних умовах України, 
щорічні ресурси гарячого водопостачання та опалення 
на основі енергії сонця оцінюються у 28 кВт/год./м2 теплової 
енергії. Реалізація цього потенціалу дозволила б заощадити 
до 3,4 млн. т умовного палива на рік.
Перша промислова сонячна електростанція в Україні 
та СРСР   була побудована в 1985 р. в Криму біля міста 
Щолкіне. Вона мала потужність 5 МВт, тобто таку ж, як і 
перший ядерний реактор. За 10 років роботи вона дала 
2 млн. КВт/год. електроенергії. В середині 1990-х років її 
закрили. Одним із найбільш масштабних проектів за роки 
незалежності України стало будівництво найпотужнішої 
у світі сонячної електростанції у 2011 році у Перово на 
території Криму.
В Івано-Франківській області працює сонячна 
електростанція на фотоелементах «Старі Богородчани-1», 
крім того, діють сонячні електростанції у Коломиї, у селах 
Рожнів та Тюдів Косівського району та у Снятині (остання – з 
рекордною для області потужністю 10,5 МВт).
Інформація про потенціал України у видобутку 
вітрової, водної та біоенергії викладено на основі 
найбільш оновлених даних Державного Агентства 
енергозбереження та енергоефективності, портал
www.saee.gov.ua/uk/ae/windenergy.

І Зона 1350 кВт/год./м

ІІ Зона 1250 кВт/год./м
ІІІ Зона 1150 кВт/год./м

ІV Зона 1000 кВт/год./м

Київ

Івано-Франківськ

Львів

Луцьк

Ужгород

Чернівці

Тернопіль

Хмельницький Вінниця Черкаси

Чернігів

Полтава

Суми

Житомир

Рівне

Одеса

Миколаїв

Херсон

Сімферополь

ДніпропетровськКіровоград

Запоріжжя

Харків

Донецьк

Луганськ

Мал. 39. Середньорічний 
потенціал сонячної енергії 

в Україні
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V< 4,5 м/c

V= 4,5 м/c

V= 5 м/c

V> 5,5 м/c

Середня швидкість вітру
(на висоті 10м)

Мал. 40. Карта 
вітроенергетичного 
потенціалу України

Енергія вітру
Розвиток української вітроенергетики розпочався з 
1996 року, коли у Донецькій області була  побудована  
Новоазовська вітроелектростанція (ВЕС) проектною 
потужністю 50 МВт. У 1997 році у Львівській області  
запрацювала Трускавецька ВЕС. В 2000 році в Україні 
працювало вже 134 турбіни, ще під майже 100 турбін 
було  закладено фундаменти. 
Значне зростання будівництва вітроелектростанцій 
спостерігається з 2009 року, після внесення змін до 
законодавства щодо запровадження «зеленого» тарифу.  
Станом на 1 січня 2015 року в Україні встановлена потужність 
ВЕС становила 514 МВт (це - лише 0,93% від загального 
обсягу генеруючих потужностей країни), проте уже у 2014 
році ВЕС виробили понад 1 171 млн. кВт/год. електроенергії.
Інститутом відновлюваної енергетики Національної 
Академії Наук України складена карта вітроенергетичного 
потенціалу країни.  Найбільш привабливими регіонами 
для використання енергії вітру вчені вважають узбережжя 
Чорного та Азовського морів, гірські райони АР Крим, 
територію Карпатських гір, Одеську, Херсонську та 
Миколаївську області (за даними порталу Державного 
Агентства енергозбереження та енергоефективності 
України www.saee.gov.ua/uk/ae/windenergy).

Київ

Івано-Франківськ

Львів

Луцьк

Ужгород

Чернівці

Тернопіль

Хмельницький Вінниця Черкаси

Чернігів

Полтава

Суми

Житомир

Рівне

Одеса

Миколаїв

Херсон

Сімферополь

Дніпропетровськ

Кіровоград

Запоріжжя

Харків

Луганськ

Донецьк
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Гідроенергетика 
Україна загалом і Карпатський регіон зокрема 
має також потужні ресурси гідроенергії малих рік, 
загальний гідроенергетичний потенціал яких становить 
близько 12,5 млрд. кВт в рік, що складає близько 28 % 
загального гідропотенціалу всіх рік України (за даними 
www.saee.gov.ua/uk/ae/windenergy). При цьому частка 
гідроенергетичного потенціалу малих річок в Івано-
Франківській області становить 10% від загального обсягу 
в Україні.
Головною перевагою малої гідроенергетики є низька 
вартість  електроенергії. Відсутність паливної складової 
в процесі отримання електроенергії на малих 
гідроелектростанціях є відчутним економічним стимулом 
для їх створення.  Відтак малі ГЕС, міні- та мікро-ГЕС 
можуть стати потужною основою енергозабезпечення для 
західних регіонів України.
За інформацією Державного агентства України 
з енергоефективності та енергозбереження
(www.saee.gov.ua/ae/hydroenergy), в Україні станом на 
2015 рік діє 105 малих ГЕС із загальною встановленою 
потужністю близько 80 МВт, у 2014 році ними вироблено 
251 млн. КВт/год. 
В Івано-Франківській області працюють Снятинська 
ГЕС на р. Прут,  Яблуницька (Верховинський район) на 
притоці р. Прута Білий Черемош та Золотолипська ГЕС 
(Тлумацький район) на притоці Дністра  р. Золота Липа.  
При цьому, як уже зазначалося, в 1960-х роках минулого 
сторіччя в Україні діяло більше 1000 малих ГЕС. 

Мал. 41. Гідроенергетичний 
потенціал малих рік України

Вся Україна Івано-Франківська обл.

Загальний потенціал , 
млн. кВт. год./рік

Загальний потенціал , 
млн. кВт. год./рік

Технічний потенціал , 
млн. кВт. год./рік

Доцільний економічний 
потенціал, млн. кВт. год./рік

Технічний потенціал , 
млн. кВт. год./рік

Доцільний економічний 
потенціал, млн. кВт. год./рік
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Табл. 14. Енергетичний потенціал 
біомаси в Україні, 2014 р.

Вид біомаси
Теоретичний 
потенціал, 

млн. т

Частка, 
доступна для 

отримання 
енергії, %

Економічний 
потенціал, 
млн. т у.п

Солома зернових культур 30,6 30 4,54

Солома ріпаку 4,2 40 0,84

Відходи виробництва кукурудзи на 
зерно (стебла, стрижні) 40,2 40 4,39

Відходи виробництва соняшнику 
(стебла, кошики) 21,0 40 1,72

Вторинні відходи с/г (лушпиння, 
жом) 6,9 75 1,13

Деревна біомаса (дрова, 
порубкові залишки, відходи 
деревообробки)

4,2 90 1,77

Біодизель (з ріпаку) - - 0,47
Біоетанол (з кукурудзи та цукрових 
буряків) - - 0,99

Біогаз з відходів та побічної 
продукції АПК

1,6 млрд. м3 метану 
(СН4)

50 0,97

Біогаз з полігонів ТПВ 0,6 млрд. м3 СН4 34 0,26

Біогаз із стічних вод (промислових 
та комунальних) 1,0 млрд. м3 СН4 23 0,27

Енергетичні культури:

▲ верба, тополя, міскантус 11,5 млрд. м3 СН4 902 6,28

▲ кукурудза (біогаз) 3,3 млрд. м3 СН4 902 3,68

Торф - 0,40

Всього - 27,71

Біоенергетика
Для України і особливо її західних областей біоенергетика 
є одним із стратегічних напрямків розвитку сектору 
відновлюваних джерел енергії. Це зумовлено як  необхідністю 
подолання критичної залежності країни від імпортних 
енергоносіїв, в першу чергу, природного газу, так і великим 
потенціалом  біомаси, доступної для виробництва енергії. 
На жаль, темпи розвитку біоенергетики в Україні досі 
істотно відстають від європейських. На сьогоднішній день 
частка біомаси у валовому кінцевому енергоспоживанні 
становить 1,78%. Щорічно в Україні для виробництва енергії 
використовується близько 2 млн. т умовного палива 
біомаси різних видів. Найвищий відсоток використання 
економічно доцільного потенціалу припадає при цьому на 
деревину – 80%. Найменш активно (на рівні 1%) реалізується 
енергетичний потенціал соломи зернових культур та ріпаку.
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Західні регіони України, в т. ч. Івано-Франківська область, 
на тлі інших областей мають великий потенціал біомаси, 
доступної для енергетичного використання. Базовими 
складовими потенціалу біомаси області є деревна 
біомаса та відходи сільського господарства. 
Шляхом використання біомаси у виробництві електроенергії 
в найближчій перспективі можна задовольнити близько 15% 
потреби Івано-Франківської області в первинній енергії (без 
врахування потреб в паливі Бурштинської ТЕС) або замістити 
близько 50% (300-350 млн. м3) природного газу, що його 
споживає населення області. 
За даними ПРООН,  теоретичний та технічний енергетичний 
потенціал лісової біомаси Івано-Франківської області 
становить 23,59 ПДж/рік (805 тис. т. у. п. рік) та 5,16 ПДж/рік 
(176 тис. т. у. п. рік), відповідно.

Вся Україна Івано-Франківська обл.

Теоретичний потенціал, 
ПДж/рік

Теоретичний потенціал, 
ПДж/рік

Технічний потенціал, 
ПДж/рік

Технічний потенціал,  
ПДж/рік

Мал. 42. Потенціал лісової 
біомаси України

Полісся

Українські Карпати

Лісостеп

Степ
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Чернігів

Полтава
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Житомир

Рівне
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Геотермальна енергетика
Україна має специфічні термогеологічні особливості 
рельєфу, що створює потенціал розвитку геотермальної 
енергетики. Проте, на даний час наукові, геолого-
розвідувальні та практичні роботи в Україні зосереджені 
тільки на геотермальних ресурсах, а саме термальних 
водах. За різними оцінками, економічно-доцільний 
енергетичний ресурс термальних джерел України 
становить до 8,4 млн. т у. п./рік. Одним з найвищих є 
потенціал геотермальної енергетики у західних областях 
країни  – Закарпатській, Львівській, Рівненській.

Мал. 43. Потенціал 
геотермальної енергії в 
Україні

Вся Україна Івано-Франківська обл.

млн. кВт/год./рік млн. кВт/год./рік

тис. т у. п. / рік тис. т у. п./рік

Енергія навколишнього середовища

Енергія навколишнього середовища або довкілля – це 
енергія, що утворюється з природних енергетичних 
джерел довкілля (тепло атмосферного повітря, води 
річок, морів, верхнього шару ґрунту та ґрунтові води).

За даними Державного агентства з енергоефективності 
та енергозбереження України річний технічно-досяжний 
енергетичний потенціал енергії довкілля в Україні є 
еквівалентним 12,6 млн. т у. п., а його використання 
дозволяє заощадити біля 15,6 млрд. м3 природного газу.

В Карпатському регіоні енергетичний потенціал 
верхнього шару ґрунту становить 119 тис. т у. п./рік, а 
енергетичний потенціал повітря – 84 тис. т у. п./рік.
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Процедури отримання дозволів на виробництво 
енергії з відновлювальних джерел

Процедура отримання дозволу на виробництво 
енергії з ВДЕ у Польщі

Інвестиції у відновлювальну енергетику – це складний і 
прогресивний захід як з технічної, логістичної, економічної, 
так із правової точки зору. Залежно від виду джерела 
енергії, технології та масштабу заходу, а також регіону 
розташування майбутнього інвестиційного проекту, 
адміністративно-правові процедури можуть значно 
відрізнятися між собою. Кожен інвестиційний проект 
вимагає ряду дозволів, рішень та погоджень, а норми, які 
постійно змінюються, зумовлюють необхідність внесення 
змін до графіку реалізації проекту.
Загалом інвестиційний процес можемо поділити на 
декілька базових етапів:
Придбання ділянки. Місце розташування аналізується з 
точки зору логістики (можливість доїзду), а також з точки 
зору підключення до електричних мереж. Перевіряється 
правовий статус території, уточнюється, чи дана ділянка не 
розташована у природоохоронній зоні або у близькому 
сусідстві до житлових об’єктів. Така інформація може 
стати причиною відмови у наданні дозволу на будівництво. 
Також важливо враховувати генеральний план місцевості. 
Володіючи вихідною інформацією, інвестор буде в стані 
визначити потенціал даної території та прийняти рішення про 
подальшу реалізацію інвестиційного проекту. Вирішальне 
значення при підборі місця розташування у випадку запуску 
гідроелектростанції мають також показники падіння річки 
та величина потоку води. Важливими елементами є 
топографія території та питання охорони навколишнього 
середовища. Повне знання деталей про дане місце є 
необхідне, щоби уникнути проблем під час будівництва 
гідроелектростанції. 
Екологічна експертиза. Для запланованого інвестиційного 
проекту існує норма щодо виконання оцінки впливу на 
навколишнє середовище (ОВНС) та оцінки впливу на 
території, охоплені програмою «ПРИРОДА 2000». У Польщі 
такі вимоги регулюються розпорядженням Ради міністрів від 
25 червня 2013 року, де визначені види заходів, що можуть 
значно впливати на навколишнє середовище, а також 
детальні умови, які визначають, чи для даного інвестиційного 
заходу необхідно підготувати оцінку впливу на навколишнє 
середовище. З метою отримання екологічної експертизи 
інвестор подає заяву до органів влади (наприклад, до війта 
ґміни) з додатками. Видача екологічної експертизи вимагає: 
висновків, погодження із Регіональною дирекцією охорони 
навколишнього середовища (РДОНС), висновків відповідних 
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органів Державної санітарної інспекції (ДСІ). Бургомістр/
війт/президент міста, базуючись на положеннях Закону 
«Про доступ до інформації про навколишнє середовище 
та його охорону», після проведення громадських слухань, 
надає екологічний висновок. 

Рішення про розташування. Більшість інвестиційних проектів 
ВДЕ здійснюється, базуючись на зміні ГП (генерального 
плану), або у випадку його відсутності − базуючись на його 
ухваленні. Заявка на зміну ГП з метою «внесення інвестиції» 
подається до органів виконавчої влади ґміни або до ради 
ґміни, котрі приймають відповідне рішення. Процедура 
зміни ГП подібна до його затвердження і може тривати 
декілька місяців. У випадку відсутності ГП визначення 
способів господарського використання території та умов 
забудови ділянки може відбуватися шляхом прийняття 
рішення про умови забудови та благоустрою території, 
яке видають адміністративні органи ґміни. До заявки на 
видачу такого рішення потрібно додати, серед іншого, 
оцінку впливу на навколишнє середовище, погодження на 
реалізацію заходу, визначення меж ділянки, про яку йдеться 
у заявці, та характеристику інвестиційного проекту.

Підключення до електроенергетичної мережі. Суб’єкт, 
який хоче підключитися до електричних мереж, подає 
заявку місцевому оператору/дистриб’ютору мереж на 
визначення технічних та економічних умов підключення. 
Зразок заявки встановлює та надає оператор електричних 
мереж. До заявки на отримання умов для підключення 
додаються:

 ] документ, що підтверджує право власності на 
нерухоме майно;

 ] план будівництва або ситуаційний план (схема);

 ] експертиза впливу на електроенергетичну систему 
(якщо стосується);

 ] виписку та копію з місцевого генерального плану, яка 
підтверджує можливість розташування даного джерела 
енергії або (у випадку відсутності) – рішення про 
умови забудови та благоустрою території для об’єкта 
нерухомості, вказаного у заявці, якщо таке рішення 
вимагається згідно норм просторового планування та 
розвитку.
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Також заявник зобов’язаний сплатити аванс від майбутньої 
оплати за підключення у розмірі 30 злотих за кожен кіловат 
встановленої потужності, яку заплановано підключити до 
енергогенеруючого об’єкта. 
Отримання дозволу на будівництво. Заява на видачу 
дозволу на будівництво подається у повітове староство 
(відповідний відділ, що займається справами архітектури і 
будівництва). Найважливіші норми у цьому питанні містяться 
у Законі «Будівельне право». До заяви на видачу дозволу на 
будівництво потрібно додати наступні документи:

 ] будівельний проект у кількох екземплярах разом із 
висновками та погодженнями;

 ] екологічну експертизу (оцінку впливу на навколишнє 
середовище);

 ] заяву про право здійснювати забудову на даному 
об’єкті нерухомості;

 ] рішення про умови забудови та територіального 
благоустрою на даній території (якщо таке вимагається).

Рішення про дозвіл на будівництво надає староста повіту 
або президент міста.
Залежно від типу об’єкта ВДЕ будуть вимагатися окремі 
рішення, дозволи та погодження, наприклад, для об’єкта 
гідроенергетики буде вимагатися водний дозвіл згідно 
із Законом «Водне право», а у випадку об’єкта вітрової 
енергетики буде необхідне погодження з Управлінням 
Цивільної авіації та Командуванням Повітряних Сил вже на 
етапі встановлення вежі для вимірювання сили вітру.
Здача в експлуатацію та експлуатація. Перед тим, 
як приступити до використання будівельного об’єкта, 
необхідно отримати остаточне рішення про дозвіл на 
використання. Найважливішим питанням на цьому етапі 
є отримання концесії від голови Управління регулювання 
енергетики, яка дозволяє ведення господарської діяльності 
у сфері виробництва енергії з відновлюваних джерел. 
Енергія, яка виробляється даним суб’єктом з ВДЕ, може 
використовуватися для власних потреб суб’єкта або бути 
передана у державну енергетичну мережу і продана 
підприємствам, які здійснюють торгівлю енергією.
Малий енергетичний три-пакет увів визначення 
«просумента», яке означає фізичну особу, котра 
виробляє для власних потреб електричну енергію у мікро-
енергогенеруючих системах та може продати надлишок 
виробленої енергії. Надзвичайно важливо, що просументи 
звільнені від обов’язку реєструвати ведення господарської 
діяльності, як це тлумачиться Законом «Про свободу 
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економічної діяльності» та від необхідності отримання 
концесії. Чергове спрощення стосується підключення 
мікро-енергогенеруючих систем просументами:  воно 
відбувається на основі повідомлення про підключення, яке 
подається до енергетичного підприємства. Продавець 
електроенергії законодавчо зобов’язаний викупити у 
просумента надлишок виробленої електричної енергії.

Процедура отримання дозволу на 
виробництво енергії з ВДЕ в Україні
Процес започаткування діяльності об’єкта виробництва 
електричної (теплової) енергії з ВДЕ в Україні логічно 
поділяється на декілька основних етапів, а саме:

 ] Набуття прав на земельну ділянку (нерухоме майно); 
 ] Проектування та будівництво об’єкта;
 ] Приєднання до електричних (теплових) мереж;
 ] Ліцензування та одержання документів дозвільного 
характеру.

Нижче охарактеризовано основні складові кожного етапу.

Набуття прав на земельну ділянку, нерухоме майно

Набуття  прав на земельну ділянку. Відповідно до 
Земельного кодексу України земельні ділянки можуть 
надаватись юридичним або фізичним особам у власність 
або оренду. Процедура такого надання включає:

 ] Вибір та погодження меж ділянки;
 ] Виготовлення та погодження проекту землеустрою 
щодо  відведення ділянки, якщо йдеться про зміну 
меж земельної ділянки або її цільового призначення 
(землі, що надаються під електрогенеруючі об’єкти, 
відносяться до земель енергетичної системи);

 ] Затвердження проекту землеустрою та прийняття 
рішення щодо продажу  ділянки або надання її в оренду 
(рішення щодо земельних ділянок державної власності 
приймають місцеві державні адміністрації, інші 
органи державної влади, а щодо земельних ділянок 
комунальної власності – місцеві ради);

 ] Підписання та нотаріальне посвідчення договору 
купівлі-продажу або підписання договору оренди землі  
(посвідчується нотаріально за бажанням сторін);

 ] Реєстрація  права власності на земельну ділянку чи 
права її оренди у Державному реєстрі прав (Державна 
реєстраційна служба), з моменту якої виникає право 
власності (оренди).
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Набуття прав на нерухоме майно. Залежно від конкретних 
обставин, процедура може включати набуття права 
власності (в т. ч. шляхом приватизації державного чи 
комунального майна) або права користування (оренди, 
концесії тощо) щодо об’єктів нерухомого майна, 
розмішених на земельній ділянці. Права набуваються 
шляхом  укладення відповідних  договорів,  при цьому 
договори купівлі-продажу та договори оренди строком 
3 та більше років посвідчуються нотаріально, а відповідні  
майнові права реєструються у Державному реєстрі.

Проектування  та будівництво об’єкта

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» 
передбачені такі дії:

 ] Отримання замовником або проектувальником 
вихідних даних (містобудівних умов та обмежень, 
технічних умов, завдання на проектування);

 ] Розроблення та затвердження проектної документації 
(техніко-економічного обґрунтування/розрахунку,  
проекту, робочого проекту, робочої документації);

 ] Експертиза проектної документації (у передбачених 
законодавством випадках);

 ] Реєстрація в регіональному управлінні державного 
архітектурно-будівельного контролю (ДАБК ) декларації 
про початок виконання підготовчих робіт (при 
необхідності);

 ] Реєстрація в регіональному управлінні  ДАБК декларації 
про початок виконання будівельних робіт (об’єкти I-III 
категорій складності) або видача цим органом дозволу 
на виконання будівельних робіт (об’єкти IV-V категорій 
складності);

 ] Прийняття в експлуатацію закінченого будівництва 
об’єкта шляхом подання до органу ДАБК декларації 
про готовність об’єкта до експлуатації (об’єкти I-III 
категорій складності) або оформлення акту готовності 
об’єкта до експлуатації та сертифіката (об’єкти IV-V 
категорій складності);

 ] Реєстрація права власності на закінчений будівництвом 
об’єкт у Державному реєстрі прав, з моменту якої 
виникає право власності на об’єкт. 
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Приєднання до електричних мереж
Правила приєднання електроустановок до електричних 
мереж затверджені постановою Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сфері енергетики 
(НКРЕ) від 17.01.2013 № 32. Згідно із зазначеними 
Правилами приєднання електроустановок, призначених 
для виробництва електричної енергії з використанням 
альтернативних джерел енергії, зокрема передбачає такі 
особливості:

 ] Безоплатну  видачу технічних умов не пізніше 15 
робочих днів від дня подання заяви про приєднання 
електроустановки та 30 робочих днів у разі необхідності 
їх узгодження з власником магістральних/міждержавних 
електричних мереж;

 ] Безоплатну підготовку та видачу електропередавальною 
організацією підписаного проекту договору про 
приєднання до електричних мереж електроустановки, 
яка виробляє електричну енергію з використанням 
альтернативних джерел енергії;

 ] Розроблення проектної документації електроустановок 
зовнішнього електрозабезпечення;

 ] Виконання будівельно-монтажних і 
пусконалагоджувальних робіт та приєднання 
електроустановок  до мереж, що здійснюється 
електропередавальною організацією;

 ] Укладення відповідних договорів; 

 ] Підключення електроустановки замовника до 
електричної мережі.

Приєднання об’єктів електроенергетики, які 
виробляють електричну енергію з використанням 
альтернативних джерел енергії та будівництво яких 
відповідає плану розвитку об’єднаної енергетичної 
системи України, фінансується в обсязі 50 % за 
рахунок коштів, передбачених у тарифах на передачу 
електричної енергії, і 50 % - за рахунок поворотної 
фінансової допомоги, яка надається замовником 
електропередавальній організації. 
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Вартість послуг з приєднання інших об’єктів електро-
енергетики, які виробляють електричну енергію з 
використанням альтернативних джерел енергії, визна-
чається проектно-кошторисною документацією від-
повідно до методики розрахунку плати за приєднання 
електроустановок до електричних мереж з урахуванням 
витрат на розвиток мереж.
Водночас, при приєднанні до теплових мереж слід 
керуватись Правилами приєднання до теплових мереж, 
затвердженими постановою Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сфері комунальних 
послуг, від 19.10.2012 р. № 343.
Приєднання до теплових мереж здійснюється власником 
мереж на підставі договору, що укладається між власником 
мереж  та замовником будівництва і передбачає такі етапи:

 ] Подання замовником заяви власнику про приєднання 
об’єкта до теплових мереж;

 ] Отримання технічних умов на приєднання до теплових 
мереж власника – протягом 15 днів після подання заяви;

 ] Укладання договору про приєднання до теплових 
мереж;

 ] Розроблення замовником (або проектною 
організацією, з якою замовник уклав відповідний договір) 
проектної документації та узгодження її з власником;

 ] Оплата замовником вартості приєднання до мереж;
 ] Технічне приєднання об’єкта до теплових мереж та 
отримання акта готовності об’єкта до експлуатації.

Ліцензування та одержання документів дозвільного 
характеру
Отримання ліцензій. Відповідно до Закону України 
«Про ліцензування видів господарської діяльності», 
що набирає чинності 28.06.2015 р., а також Закону 
України «Про електроенергетику» ліцензуванню 
підлягають діяльність у сфері електроенергетики 
(зокрема, діяльність з виробництва, передачі, розподілу, 
постачання електричної енергії, здійснення функцій 
гарантованого покупця), а також виробництво теплової 
енергії, крім її виробництва за нерегульованим 
тарифом. Ліцензії видаються Національною комісією, 
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що здійснює державне регулювання у сфері енергетики 
та комунальних послуг, в порядку, передбаченому 
постановою НКРЕ від 06.10.1999 р. №1305. 
За видачу ліцензії справляється разова плата в розмірі 
однієї мінімальної заробітної плати, що діє на день видачі 
ліцензії.
Постановою НКРЕ від 26.04.2006 р. №540 також затверджено 
ліцензійні умови провадження господарської діяльності з 
виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, 
ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках 
з використанням нетрадиційних або поновлюваних 
джерел енергії.
Виробництво електроенергії з енергії сонячного 
випромінювання приватними домогосподарствами 
здійснюється без відповідної ліцензії.

Отримання документів дозвільного характеру. 
Започаткування діяльності об’єкта, залежно від його 
специфіки, може потребувати отримання дозвільних 
документів (проходження  дозвільних процедур), 
передбачених законодавством  України, а саме: 

 ] Отримання в органі Держгірпромнагляду дозволу 
на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки (ст. 21 Закону 
України «Про охорону праці», постанова Кабінету 
Міністрів України від 26.10.2011 р. № 1107); 

 ] Подання до органу Державної служби з надзвичайних 
ситуацій декларації відповідності матеріально-технічної 
бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства 
з питань пожежної безпеки (ст. 57 Кодексу цивільного 
захисту України);

 ] Отримання суб’єктами господарювання з високим 
ступенем ризику позитивного висновку ліцензованої 
експертної організації за результатами оцінки 
(експертизи) протипожежного стану підприємства, 
об’єкта чи приміщення (ст. 57 Кодексу цивільного 
захисту України). 
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ТЕХНОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ У СФЕРІ  
ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

РОЗДІЛ 3



«Європа 2020» – це 
стратегія Євросоюзу на 
2010 – 2020 роки. Одним 
із її пріоритетів є розумне 
економічне зростання, 
тобто розвиток економіки, 
який базується на знаннях 
та інноваціях. Загальною 
метою є досягнення 
впродовж зазначеного 
вище періоду часу 
показника 3% ВВП у 
сфері витрат на сектор 
дослідження та розвитку. 
Польща зобов’язалася 
підвищити витрати на 
цей сектор до 1,7% ВВП у  
2020 році.

Smart Grid і Smart Metering
Аналізуючи стан електроенергетичних мереж, у Польщі, 
ми приходимо до висновку, що вони безнадійно 
технічно застаріли (близько 40% обладнання виробничих 
потужностей мають понад 40 років). Окрім того, 
це система, яка базується на великих центральних 
електростанціях, які опалюються вугіллям. В Україні ситуація 
з електромережами у не менш критичному стані. 
Перед лицем загрози, пов’язаної із дефіцитом первинних 
ресурсів енергії та низькою ефективністю її виробництва, 
транспортування, розподілу та використання, зростає по треба 
у запровадженні якісно нових принципів роботи електро-
енергетичних мереж, тобто у створенні розумних систем 
постачання енергії, що загальновідомі під назвою Smart Grids.
У найбільш базовому розумінні це означає постачання 
споживачам електричної енергії або ширше – енергетичних 
послуг – із використанням засобів інформаційних 
технологій, що забезпечить зменшення витрат, підвищення 
ефективності та інтеграцію розпорошених джерел енергії, 
у тому числі відновлюваної. Дана концепція вимагає 
дослідження з різних галузей науки та сучасних технологічних 
рішень. Також необхідна співпраця дослідних центрів із 
бізнесом та підприємствами, які запроваджують інновації.

Подальший розвиток мережі Smart Grids має на меті:
 ] гарантування енергетичної безпеки шляхом виключення 
перерв у постачанні електричної енергії та максимізації 
ефективності транспортування енергії;

 ] мінімізацію витрат на електроенергетичні послуги шляхом 
оптимальної інтеграції місцевих ресурсів енергії;

 ] диверсифікацію та індивідуалізацію рівнів якості енергії, 
яка постачається;

 ] розширення функціональності мережі на користь 
споживача шляхом розумного вимірювання та 
виставлення рахунків, а також забезпечення можливості 
управляти енергією та здійснювати моніторинг умов її 
постачання;

 ] інтеграцію розпорошених відновлюваних джерел 
енергії, які характеризуються обмеженими мож-
ливостями щодо потужності та енергії;

 ] продаж надлишків енергії із відновлюваних джерел та 
трактування електроенергетичної мережі як резервного 
джерела;

 ] реструктуризацію наявних промислових мереж.
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Smart Grid
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Мал. 44. Ідея мережі 
Smart Grid

Концепція розумних мереж охоплює також цілий ряд кроків 
нетехнічного характеру, пов’язаних переважно із аналізом 
економічного обґрунтування здійснюваних заходів, пошуком 
потенційних можливостей повернення понесених витрат та 
використанням з цією метою відповідних ринкових механізмів 
та фінансової інженерії. Також важливе значення мають 
соціальні, культурні, біхевіористичні (поведінкові) аспекти, що 
створюються новими умовами постачання електричної енергії.

Smart Metering – це, іншими словами, ро  зумна система 
ви мірювання. 

Мал. 45. Ідея 
Smart Metering
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бензин чи рідкий водень 

як паливо

Smart Metering – це невідривна частина ідеї Smart Grid, яка 
дозволяє реагувати на зміни потреб в енергії та робить 
можливим більш ефективне використання розпорошених 
систем ВДЕ, що належать просументам. До складу 
системи входять: AMI (Advanced Metering Infrastructure) –  
розвинена вимірювальна інфраструктура, та MDM 
(Meter Data Management) – комп’ютерне програмне 
забезпечення для управління даними щодо вимірювання. 
Окрім того, Smart Metering робить можливою двосторонню 
комунікацію у реальному часі між лічильником та 
центральною комп’ютерною системою.
Розумні лічильники – це рішення, яке служить насамперед 
підвищенню енергетичної ефективності (у місцях, 
де застосовується ця система, вдалося покращити 
ефективність використання енергії навіть на 10%). Це 
рішення однаково корисне для суспільства, постачальників 
енергії, економіки та навколишнього природного 
середовища.

Автомобілі майбутнього
Перспектива вичерпання викопних паливних ресурсів та 
турбота про навколишнє природне середовище схиляють 
до пошуку нових, проекологічних рішень у багатьох галузях, 
у тому числі в автомобілебудуванні.
Першим рішенням щодо приведення в рух автомобілів 
альтернативним способом є пряме використання водню 
як палива у двигунах внутрішнього згоряння. Він може 
використовуватися як додаток до палив, який підвищує 
їх калорійність, або як самостійне паливо. Приклад 
застосування такого рішення представлено на малюку 46.

Мал. 46. Схема автомобіля, 
який напряму використовує 
водень як паливо
[www.bmwblog.com, 
www.cartype.com]

Другим способом використання водню в автомобільній 
галузі є паливні комірки, які є більш ефективні. Енергія, 
яка походить з процесу синтезу води на електродах, 
перетворюється у струм, який використовується для 
живлення електричного двигуна. Далі момент обертання 
передається на колеса автомобіля. 
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Мал. 47. Схема установки 
приводу в автомобілі, 

який приводиться в рух 
з допомогою паливних 

комірок  
[www.livescience.com]

Суперконденсатор
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воднем

Мал. 48. Як працює 
гібридний автомобіль? 

[www.afdc.energy.gov/
fueleconomy] 

Наступним рішенням є автомобілі з електричними 
двигунами, які живляться від попередньо заряджених 
акумуляторів. Заряду таких автомобілів вистачає на 
пробіг, що коливається від близько 80 до навіть понад 
300 км, час зарядки батареї зазвичай становить близько 
6 годин. На ринку з’являються  електричні автомобілі із 
так званим режимом швидкої зарядки, який дозволяє 
підзарядити батарею на кількадесят відсотків впродовж 
кільканадцяти хвилин.
Ще є так званий гібридний варіант автомобіля, який поєднує 
традиційні властивості машин з електричними. Принцип 
роботи такого автомобіля представлено на малюнку 48, а 
будова гібридного приводу – на малюнку 49.

1. Запуск автомобіля з допомогою електричного двигуна 

2. Включається двигун внутрішнього згорання 

3. При розгоні електричний двигун допомагає двигуну внутрішнього згорання 

4. Під час гальмування заряджаються акумулятори 

5. Під час стояння у заторах працює тільки електричний двигун
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1. Комплект батарей
Завданням батарей є живлення працюючих електричних двигунів, а також бортових 
електричних систем. Батареї заряджаються електричними двигунами під час гальмування 
автомобіля або, в разі потреби, двигунами внутрішнього згорання.

2. Блок управління живленням
Його завданням є управління потоком струму. З допомогою інвертора він конвертує сталий 
струм напругою 288 В, що виходить із батареї, у змінний електричний струм напругою 650 В, 
який служить для живлення електричних двигунів.

3. Перетворювач з підвищенням напруги
Цей елемент гібридного приводу підвищує напругу, разом із блоком управління живлення 
він може проводити таку операцію також у протилежну сторону, тобто під час гальмування 
перетворює змінний електричний струм напругою 650 В, що надходить з електричних двигунів, 
у сталий струм напругою 288 В, що служить для зарядки батареї.

4. Двигун внутрішнього згорання
Відповідає за:
• Самостійне приведення в рух автомобіля
• Приведення автомобіля в рух разом із електричними двигунами

• Приведення автомобіля в рух і одночасно - зарядка батарей

5. Електричний двигун
• Може самостійно приводити в рух автомобіль
• Може виконувати роль підтримки для бензинового двигуна

• При гальмуванні працює як генератор, який перетворює кінетичну енергію на електричну

У Німеччині, Швеції, Австрії, Швейцарії та Голландії 
вулицями міст їздять автобуси на біогазі. Щоби біометан 
міг застосовуватися як паливо в автомобільній галузі, він 
мусить бути так перероблений, щоби досягати прийнятної 
якості для звичайних автомобільних двигунів. Окрім 
речовин, які спричиняють корозію двигунів (наприклад, 
сірководень), з біогазу необхідно усунути також двоокис 
вуглецю та водяну пару. Фото 7. Автобус, що 

заправляється біогазом, – 
Нідерланди 
[www.finaltech.pl]

Мал. 49. Будова гібридного 
приводу 
[www.fueleconomy.gov/feg/
hybridtech.shtml]
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Синтез водню
У середині Сонця постійно відбувається так званий 
водневий цикл, у результаті якого із ядер атомів водню 
утворюються ядра атомів гелію. Під час цього процесу 
вивільняється енергія, саме завдяки якій ми завдячуємо 
життям на Землі. Впродовж багатьох років науковці 
намагаються штучно відтворити цей процес, що дозволило 
б контрольованим способом виробляти чисту енергію (на 
цей час ми вміємо вивільняти її дуже раптовим способом –  
у вигляді водневої бомби). Електростанції, що базуються 
на ядерному синтезі, вирішили б проблеми, пов’язані із 
виробництвом енергії із викопних видів палива, та могли б 
замінити сучасні атомні електростанції, оскільки кінцевим 
продуктом реакції є абсолютно нешкідливий гелій, на 
відміну від радіоактивних відходів, що виникають внаслідок 
розщеплення важких атомних ядер.
Останні новини зі світу науки повідомляють про 
проведення досліджень щодо двох способів досягнення 
контрольованого ядерного синтезу. Перший полягає у 
зв’язуванні та згущуванні гарячої плазми з допомогою 
магнітного поля в камері у вигляді бублика (міжнародний 
проект ITER, який здійснюється у Франції). Над другим 
способом працюють американські дослідники: він 
полягає у досягненні синтезу з допомогою лазерного 
пучка, виробленого у потужній установці NIF (National 
Ignition Facility) (Фото 8). NIF складається з 192 лазерів, 
пучки ультрафіолетового світла яких зустрічаються в одній 
точці, щоби там зосередити свою потужність і вивільнити 
реакцію водневого синтезу.

Фото 8. Лазерні підсилювачі 
у National Ignition Facility, які 

дозволяють створити імпульс 
потужністю 500 TВт   

[www.en.wikipedia.org]

Однак до будівництва електростанції, що базувалася б 
на технології синтезу водню, все ще далеко. За даними 
науковців це можливо не швидше, ніж за 30 років.
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Мал. 50. Принцип роботи 
комірок типу PEM 

Паливні комірки
Паливна комірка – це обладнання, яке напряму перетворює 
хімічну енергію, що міститься у паливі, на електричну 
енергію. На даний час це виключно енергія сталого струму. 
Процес виробництва енергії не змінює хімічну природу 
електродів та електролітів, які використовуються.

1. Водень постачається до анода
Кисень постачається до катода

2. Каталізатор на аноді 
забезпечує розбиття 
водню на протони (+) 
та електрони (-) 

4. На катоді 
електрони і протони 
сполучаються з 
киснем, утворюючи 
воду, яка виділяється 
із комірки 

3. Електроліт 
пропускає до катода 
тільки протони 
(+). Електрони 
переміщаються до 
катода зовнішнім 
ободом, утворюючи 
електричний струм

Водневе поле 
струму

Невикористаний 
водень

Анод

Електроліт 

Катод

Вода

Водень Відокремлюючі 
шари

Повітря 
(кисень)   

Кисневе 
поле струму  

Комірка PEM (Proton Exchange Membrane / протонообмінні 
мембрани) – це тип комірок, який на сьогодні вважається 
найбільш перспективним та найінтенсивніше розвивається. 
Оскільки він надає густоту потужності на порядок вищу, ніж 
паливні комірки інших типів. Комірки PEM можуть живитися 
чистим воднем або вуглеводневим паливом, яке пройшло 
через риформінг. На якість їхньої роботи не впливають 
низькі температури чи геометрична орієнтація, що робить 
їх застосування більш мобільним. Додатковою перевагою 
у порівнянні з іншими паливними комірками є відсутність 
агресивних рідин, які можуть спричиняти корозію. Такі 
комірки мають компактну будову, завдяки невеликій товщині 
поєднання «мембрана – електрод», тому вони не мають 
великих розмірів та не потребують великих форм. Принцип 
дії паливної комірки наведено на малюнку 50.
Перелічені переваги підтверджують можливість вико-
ристання паливних комірок типу PEM як в автомобільній 
галузі, так і в переносних пристроях (фотографія 9). Значна 
участь наукових колективів забезпечила зменшення витрат 
настільки, що комірки PEM на даний час є найдешевшими 
та найбільш доступними на ринку паливних комірок.

Фото 9. Застосування 
комірок типу PEM
[www.fueleconomy.gov/feg/
fcv_PEM.shtml, www.toshiba.
сom]
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МОЖЛИВОСТІ СПІВФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТІВ ЗІ СФЕРИ 
ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

РОЗДІЛ 4



МОЖЛИВОСТІ СПІВФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТІВ ЗІ СФЕРИ 
ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

Принципи фінансування інвестиційних 
проектів у Польщі
У Польщі діє багаторівнева та диференційована система 
фінансування інноваційних інвестиційних проектів у 
сфері енергетичної ефективності та відновлюваних 
джерел енергії. Ця система охоплює фінансування у 
безповоротній формі (дотації) та поворотній (позики 
і кредити). Багато потенційних джерел фінансування 
використовують кошти з бюджету Європейського Союзу, 
завдяки чому стає можливим отримання інвестором 
дуже сприятливих умов фінансування. Операторами 
процесу залучення фінансування виступають як 
державні установи та їх відокремлені організаційні 
підрозділи (на національному та регіональному 
рівнях), так і комерційні суб’єкти, які пропонують 
продукти, присвячені інвестиційним проектам, що 
пов’язані із відновлюваною енергією та енергетичною 
ефективністю.

Поворотні джерела фінансування інвестиційних проектів 
у Польщі
Позики, кредити, позики, надані Воєводським фондом 
охорони навколишнього середовища та водного 
господарства.
Воєводські фонди охорони навколишнього середовища 
розпоряджаються коштами на підтримку реалізації 
інвестиційних проектів у сфері охорони навколишнього 
середовища. Залежно від регіону напрямки проектів 
котрі фінансуються за кошт фондів і яким надається 
перевага, можуть відрізнятися між собою, що випливає зі 
специфіки основних проблем, притаманних окремим 
воєводствам. 

Безповоротні джерела фінансування інвестиційних 
проектів (дотації) 
Підтримка на державному рівні доступна в рамках 
Операційної програми «Інфраструктура та середовище». 
У рамках цієї програми підтримуються інвестиційні проекти 
зі сфери будівництва об’єктів, які генерують електричну 
енергію або тепло з відновлюваних джерел. Це стосується 
проектів будівництва об’єктів, які генерують електричну 
енергію, використовуючи енергію вітру, води на малих 
гідроелектростанціях, біогазу та біомаси, а також проектів 
будівництва об’єктів, які генерують тепло при використанні 
геотермальної або сонячної енергії. У рамках програми 
підприємства можуть подавати заявки також на отримання 
співфінансування інвестиційних проектів у сфері 
виробництва енергії з відновлюваних джерел у когенерації, 
у системах, які не відповідають критерію високоефективної 
когенерації.
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Були визначені мінімальні суми для проектів, які можуть 
отримати фінансування у рамках програми:

 ] для інвестиційних проектів у сфері виробництва 
електричної енергії з біомаси або біогазу, а 
також у сфері будівництва або розбудови малих 
гідроелектростанцій мінімальна сума становить 
10 млн. злотих;

 ] для решти типів проектів мінімальна вартість становить 
20 млн. злотих.

Для вибору конкретної Регіональної операційної програми 
вирішальне значення має розташування інвестиційного 
проекту (є випадки, коли вимагається, аби головний офіс 
Заявника знаходився на території даного воєводства). 
Кожна регіональна операційна програма визначає 
власні детальні принципи надання підтримки. Всі регіони 
застосовують конкурсну процедуру відбору проектів 
підприємств для співфінансування. Заявку можна подати 
тільки у строк, вказаний в оголошені про прийом заявок, яке 
розміщується на Інтернет-сторінці установи, що відповідає 
за надання фінансування.
Базовий принцип при поданні заявки на отримання 
співфінансування ЄС або національних чи регіональних 
операційних програм у сфері відновлюваних джерел 
енергії полягає насамперед у належній підготовці 
інвестиційного проекту до фази реалізації. Іншими 
словами, подання заявки повинно бути одним з останніх 
елементів передреалізаційних робіт. Першим кроком 
при підготовці інвестиційного проекту повинен стати 
аналіз ефективності проекту, з точки зору вибраного 
джерела енергії для запланованої локалізації. А тому 
необхідно провести аналіз можливості виконання для різних 
варіантів локалізації. Заявка на співфінансування разом із 
необхідними додатками (у тому числі техніко-економічним 
обґрунтуванням) повинна демонструвати, що поданий 
на співфінансування проект повністю придатний до 
виконання не тільки з технічної та екологічної точок зору, але 
також з точки зору формально-правової та фінансової. 
А отже, заявник повинен попередньо отримати необхідні 
дозволи на реалізацію інвестиційного проекту та вказати 
джерело фінансування проекту (гарантовані власні кошти, 
кредит), яке дозволить реалізувати завдання до моменту 
надходження дотації. Також потрібно пам’ятати, що 
фактичний початок інвестиційного проекту у випадку мікро-, 
малих та середніх підприємств може відбутися тільки після 
подання заявки на співфінансування. Початок будівельних 
робіт або подання першого юридично оформленого 
замовлення на обладнання до подання заявки (за винятком 
заходів, пов’язаних із підготовкою документації, що 
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стосується даного інвестиційного проекту), автоматично 
дискваліфікує проект від надання фінансової підтримки.
Енергетичний сектор у Польщі, з огляду на стратегічний 
характер та динаміку розвитку, в останні роки охоче 
фінансується різноманітними установами. До головних 
європейських фондів належать:

Європейський соціальний фонд (ЄСФ)
Міністерство регіонального розвитку
Департамент управління європейським соціальним 
фондом
Головною метою ЄСФ є боротьба з безробіттям у країнах 
членах ЄС, шляхом підвищення можливості навчання та 
зайнятості. Допомогу отримують зокрема особи, яким 
загрожує бідність, а також молоді люди, котрі тільки 
виходять на ринок праці. 
www.ec.europa.eu/esf/home.jsp
www.efs.gov.pl

Європейський фонд регіонального розвитку 
(ЄФРР)
Спрямований на розвиток соціально-економічного 
потенціалу країн-членів Європейського Союзу. За кошти 
ЄФРР фінансуються переважно проекти, метою яких є 
розвиток підприємництва, розбудова інфраструктури, 
під вищення зайнятості, зростання економічної 
конкурентоспроможності, покращення охорони 
навколишнього середовища або ж активізація співпраці 
між сусідніми регіонами держав-членів ЄС. 
www.europeanfundingnetwork.eu/funding-advice/programmes
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Фонд єдності (ФЄ)
Метою фонду є зменшення соціальних та економічних 
диспропорцій, а також популяризація збалансованого 
розвитку насам перед через великі інвестиційні проекти 
у сфері транспортної інфра структури та охорони 
навколишнього середовища. Фонд призначений для 
держав-членів ЄС, у яких валовий національний продукт 
(ВНП) на одного жителя становить менше ніж 90% 
середнього ВНП у ЄС.
www.ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/cohesion-fund

www.funduszeeuropejskie.gov.pl
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Операційні програми на підтримку 
відновлювальної енергетики у Польщі

Установи, які надають фінансування
 ] Національний фонд охорони навколишнього 
середовища і водного господарства
Найважливішою діяльністю НФОНСіВГ є надання 
фінансової підтримки заходам (проектам), які 
служать охороні навколишнього середовища та 
водному господарству. Національний фонд пропонує 
кредити, гранти та інші форми грантових проектів, 
зокрема, органам влади, громадським організаціям 
та приватним особам. У секторі державних фінансів, 
Національний фонд також є найбільшим партнером 
міжнародних фінансових інститутів в Польщі, які 
фінансують діяльність, спрямовану на охорону 
навколишнього середовища.
www.nfosigw.gov.pl

 ] Норвезький фінансовий механізм та Фінансовий 
механізм Європейського економічного простору 
(тобто т. зв. норвезькі фонди та фонди ЄЕП)
Форма безповоротної іноземної допомоги, яку надають 
Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн новим членам 
ЄС. Національний контактний пункт: Міністерство 
регіонального розвитку, Департамент програм 
допомоги та технічної допомоги. 
www.eog.gov.pl

 ] Національний центр досліджень і розвитку (НЦДіР)
Завдання центру полягає у підтримці досліджень над 
технологіями та сучасними рішеннями шляхом розробки 
програм для підтримки досліджень та інновацій.
www.ncbir.pl

 ] Фонд програм допомоги для сільського господарства
www.fapa.com.pl

 ] Банк охорони навколишнього середовища
www.bosbank.pl

 ] Банк державної економіки 
www.bgk.com.pl

Операційною програмою ми називаємо один із 
найважливіших планових документів, що визначає обсяг 
заходів, які державні органи здійснюють або планують здійснити 
з метою підтримки країни. Головною метою є реалізація 
Національного плану розвитку, шляхом фінансування 
проектів за державні кошти та за кошти Євросоюзу.
Прикладом може бути операційна програма 
«Інфраструктура та середовище 2014-2020» (ОПIіС), яка 
є державною програмою, спрямованою на підтримку 
охорони довкілля, протидію змінам клімату та адаптацію 
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до них, зниження рівня шкідливих викидів у процесі 
господарювання, транспорт та енергетичну безпеку. 
Головними бенефіціарами програми будуть публічні 
суб’єкти та дуже великі підприємства. Найважливішим 
джерелом фінансування операційної програми буде 
Фонд єдності ФЄ), який на реалізацію програми у 2014-
2020 роках призначить 27,41 млрд. євро, у тому числі  
3 508,2 млн. будуть виділені на навколишнє середовище, 
а 2 800,2 млн. – на енергетику.
У рамках програми буде реалізовано 10 пріоритетних 
віх, серед яких: зменшення викидів у виробництві, охорона 
навколишнього середовища (у тому числі адаптація 
до змін клімату), розвиток у містах громадського 
транспорту із низьким рівнем викидів чи покращення 
енергетичної безпеки. У рамках першої пріоритетної 
віхи будуть фінансуватися наступні сфери: покращення 
енергетичної ефективності у закладах громадського 
користування та в житловому фонді, виробництво, 
розповсюдження та використання відновлюваних джерел 
енергії (наприклад, будівництво, розбудова вітрових ферм, 
установок для використання біомаси та біогазу), а також 
розвиток і запровадження розумних систем постачання 
електроенергії (наприклад, будівництво розподільних 
мереж середньої і низької напруги). Запланований вклад 
Євросоюзу становить 1 828,4 млн. євро.
Іншим прикладом операційної програми є «Горизонт 
2020». До цього часу це найбільша програма фінансування 
наукових досліджень та інновацій у Європейському 
Союзі. Бюджет на 2014-2020 роки становитиме майже 
80 млрд. євро. Її головною метою є забезпечення 
конкурентоспроможності ЄС у світі до 2020 року, щоби 
Європа забезпечувала науку світового класу, усувала 
бар’єри до впровадження інновацій, а також спрощення 
процедур задля найлегшого досягнення спільних планів 
приватного та публічного сектора. Програма розглядається 
як засіб до управління економічним зростанням, саме 
тому вона отримала велику підтримку з боку європейських 
лідерів та депутатів Європейського Парламенту. Всі 
погоджуються, що дослідження – це інвестиція у майбутнє 
ЄС. Насамперед ідеться про створення цілісної системи 
фінансування інновацій: від наукової концепції, через етап 
досліджень, аж до запровадження нових рішень, продуктів 
або технологій. Інновації повинні служити створенню 
нових рішень у сфері економіки із низькою кількістю 
викидів шкідливих речовин, енергетичної ефективності та 
сучасних розумних міст та громад. Програма охоплює 
не лише країни ЄС – Україна теж є пріоритетною країною 
для підтримки програмою. Шляхом поєднання наукових 
досліджень та інновацій «Горизонт 2020» допомагає у 
досягненні цілі із наголосом на вдосконалення науки, 
розвитку промисловості та вирішенні соціальних проблем.
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У 2014 – 2020 роках транскордонне співробітництво між 
Польщею, Білоруссю та Україною буде продовжуватися у 
рамках Європейського Інструменту Сусідства (ЄІС) через 
Програму транскордонного співробітництва Польща-
Білорусь-Україна на 2014-2020 роки. Європейська Комісія 
вирішила, що на продовження програми буде виділено 
176 млн. євро. У рамках  програми будуть реалізовані 
наступні цілі: покращення транспортної доступності регіонів 
з допомогою розвитку довговічного і невразливого до 
клімату транспорту та транспортних мереж, популяризація 
місцевої культури, спільні виклики у сфері безпеки та 
охорони, а також популяризація управління кордонами та 
управління міграцією, мобільністю і безпекою. 
Операційна програма «Розумний розвиток 2014-2020» 
має своїм головним завданням підтримку сектора Дослі-
дження + Розвиток (Д+Р), який становить сукупність установ 
та людей, котрі займаються поширенням та практичним 
застосуванням знань. Це національна операційна програ-
ма, яка фінансується за кошти Європейського фонду регі-
онального розвитку. Головною метою Програми є підтрим-
ка інноваційності та конкурентоспроможності економіки: 
йдеться про збільшення витрат на сектор науково-освітніх 
послуг, шляхом підтримки підприємств у секторі інновацій 
та діяльності Д+Р, підвищення рівня якості та розвиток інтер-
дисциплінарності, а також підвищення рівнів комерціалі-
зації та інтернаціоналізації наукових досліджень та робіт, 
спрямованих на розвиток. Програмою в пріоритетному 
плані розглядаються інноваційні технології у галузі охорони 
навколишнього середовища, особливо щодо обмеження 
викидів парникових газів, забруднення повітря і води, а та-
кож адаптації до змін клімату, які відбуваються. Це так звані 
еко-інновації. Дана програма буде реалізуватися згідно із 
концепцією розумної спеціалізації, тобто концентрації під-
тримки на територіях із найвищим потенціалом розвитку. 
На реалізацію ОП «РР» призначено 7,6 млрд. євро. 
Важливою програмою для розвитку окремих воєводств 
є Регіональна операційна програма. Продовження 
цієї програми становить систему запровадження 
Національних стратегічних рамок співфінансування. 
Люблінське воєводство на даному етапі отримає 
2 228,9 млн. євро, серед інших проектів і на енергію, 
дружню до довкілля, та на енергетичну ефективність i 
економіку із низьким рівнем викидів. 
Операційні програми впродовж останніх років значною 
мірою спричинилися до розвитку держави в окремих 
сферах, таких як культура, підприємництво, соціальна 
допомога та багато інших. Надійшов час, щоби допомогти 
природному середовищу. І те, що нас найбільше цікавить 
і до цього часу найменше цінувалося – економіка із 
низьким рівнем викидів.
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Державна політика сприяння 
розвитку ВДЕ в Україні
В Україні  наразі тільки формується  державна система 
стимулювання розвитку відновлювальної енергетики. Ця 
система передбачає використання декількох механізмів. 

Одним з таких механізмів є спеціальні цільові надбавки 
до тарифів на енергію, що виробляється з альтернативних 
джерел, яким є «зелений» тариф. У такий спосіб розвиток 
ВДЕ опосередковано фінансують споживачі. Іншим 
механізмом є надання бюджетних коштів за державними 
програмами, як наприклад, державні пільгові кредити та 
дотації на заміну систем опалення та утеплення будинків. 
Варто зазначити, що донедавна український зелений 
тариф був найвищим у Європі, однак у червні 2015 року 
були внесені зміни до законодавства, що знизили тариф 
до Середньоєвропейського рівня. 

Також держава стимулює розвиток ВДЕ, запроваджуючи 
пільги з оподаткування та встановлюючи гарантії для 
інвесторів. Крім того, діють державні гарантії суб’єктам 
господарювання, які виробляють електричну енергію з 
альтернативних джерел. Для них зберігаються стимули, 
що діяли на час введення в експлуатацію їх енергетичних 
об’єктів, при змінах у законах щодо стимулювання 
розвитку відновлювальної енергетики. Разом з тим 
підприємці вправі обрати змінену систему стимулювання.

Нижче висвітлено основні діючі механізми фінансування 
розвитку ВДЕ, а саме зелений тариф, податкові пільги та 
залучення інвестицій. 

«Зелений» тариф 
Підвищений порівняно зі звичайним «Зелений» тариф 
встановлюється на електроенергію, вироблену на об’єктах 
з альтернативних джерел енергії (крім доменного та 
коксівного газів). У сфері гідроенергетики «зелений» тариф 
запроваджується лише на електроенергію,  вироблену 
мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями. 
Для застосування «зеленого» тарифу виробники 
електроенергії повинні виконати законодавчі вимоги щодо 
т. зв. місцевої складової. 
Під місцевою складовою мається на увазі частка 
елементів, що мають українське походження та що 
використані при створенні об’єкта електроенергетики. 
Так, необхідний розмір місцевої складової для об’єктів, 
які виробляють електроенергію з енергії вітру, сонячного 
випромінювання та біомаси, будівництво яких розпочато 
після 1 січня 2012 р. та які введені в експлуатацію після 
1 липня 2013 р., становить не менше 30%, а для об’єктів, 
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будівництво яких розпочато після 1 січня 2012 р. та які 
введені в експлуатацію після 1 липня 2014 р., частка 
місцевої складової має складати не менш як 50%.
Виробництво наявних на об’єкті електроенергетики 
елементів обладнання на території України підтверджується 
сертифікатом походження, виданим Торгово-
промисловою палатою. Вимога щодо дотримання 
розміру місцевої складової не поширюється на генеруючі 
установки приватних домогосподарств, а також на мікро-, 
міні- та малі гідроелектростанції.
Також виробники електроенергії вправі застосовувати 
«зелений» тариф, якщо їх об’єкти збудовані згідно з планом 
розвитку об’єднаної енергетичної системи України. Тобто 
цей спеціальний тариф не може бути застосований до 
електроенергії, виробленої на старих немодернізованих 
об’єктах. 
«Зелений» тариф встановлюється для бізнесу, що 
виробляє електроенергію з енергії вітру, біогазу, біомаси, 
геотермальної енергії, енергії сонячного випромінювання 
чи на гідроелектростанціях, а також для приватних 
домогосподарств, які виробляють електричну енергію з 
енергії сонячного випромінювання.
Для розрахунку «зеленого» тарифу використовується 
роздрібний тариф, що діяв у січні 2009 р. для споживачів 
другого класу напруги, тобто споживачі, які отримують 
електричну енергію в точці продажу цієї енергії зі ступенем 
напруги нижче 27,5 кВ. Цей роздрібний тариф множиться 
на коефіцієнт «зеленого» тарифу для електроенергії, 
виробленої з конкретного джерела.
Зелений тариф застосовується за рішенням НКРЕ на 
підставі заяв відповідних суб’єктів господарювання та 
домогосподарств.
Cуб’єкти господарювання та приватні домогосподарства, 
які виробляють електричну енергію з використанням 
альтернативних джерел енергії, вправі застосовувати 
«зелений» тариф до 1січня 2030 р. 
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Табл. 15. Розрахунок 
мінімального розміру 
«зелених» тарифів, що 
застосовуються після 
01.04.2013 р.

Вид 
альтернативного 
джерела енергії

Потужність електростанції 
та інші чинники, що 
впливають на розмір 
«зеленого» тарифу

Роздрібна 
ціна (євро 
на кВт/год)

Коефіцієнт КПН

Ставка 
тарифу 
(євро / 
кВт)

Вітер

До 600 кВт включно 0,05385 1,2 - 0,06462

Більше 600 кВт, але не 
більше 2000 кВт 0,05385 1,4 - 0,07539

Понад 2000 кВт 0,05385 2,1 - 0,113085

Сонячна енергія

Наземні електростанції 0,05385 3,5 1,8 0,339255

Електростанції на дахах 
та / або фасадах 
будинків з потужністю, що 
перевищує 100 кВт

0,05385 3,6 1,8 0,348948

Електростанції на дахах 
та або фасадах будинків 
з потужністю до 100 кВт 
включно

0,05385 3,7 1,8 0,358641

Електростанції на дахах 
або фасадах приватних 
домогосподарств 
із потужністю до 100 кВт 
включно

0,05385 3,7 1,8 0,358641

Біомаса 
та біогаз Відходи 0,05385 2,3 - 0,123855

Гідро-
електростанції

Мікрогідроелектростанції 
(до 200 кВТ включно) 0,05385 2 1,8 0,19386

Мінігідроелектростанції 
(понад 200 кВТ, але не 
більше 1000 кВт )

0,05385 1,6 1,8 0,155088

Малі гідроелектростанції 
(до 10 тис. кВт включно) 0,05385 1,2 1,8 0,116316
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Табл.16. Вимоги щодо 
місцевої (української) 

складової

Вид 
альтернативної 
енергії

Дата прийняття ЕС в 
експлуатацію

Мінімальна питома 
вага місцевої 
складової, 
необхідної 
для отримання 
«зеленого» тарифу 
(%)

Енергія сонця, 
вітру та твердої 
біомаси

До 01.01.2013 р. 30

З 01.01.2013 р. (вимога 
діє до 01.07.2013 р.) 15

З 02.07.2013 р. по 
01.07.2014 р. включно 30

Біогаз

До 01.01.2014 р. включно відсутня

З 02.01.2014 р. до 
01.01.2015 р. включно 30

Після 01.01.2015 р. 50

Сонячна енергія 
(додаткова 
вимога, що 
стосується 
вартості 
українських 
матеріалів у 
виробництві 
сонячних модулів)

Після 01.01.2013 р. 
(вимога діє до 
01.04.2013 р.)

30
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Види 
альтернативного 
джерела енергії

Потужність 
електростанції та інші 
чинники, що впливають 
на розмір «зеленого» 
тарифу

Тарифи (євро /квт) для об’єктів, що здавалися в 
експлуатацію в зазначені терміни

По 
31.03.2013 
р. включно

З 
01.04.2013 
р. по 
31.12.2014 
р

З 01.01.2015 
р. по 
31.12.2019 
р.

З 01.01.2020 
р. по 
31.12.2024 
р.

З 01.01.2025 
р. по 
31.12.2029 р.

Вітер

До 600 кВт включно 0,06462 0,339255 0,058158 0,051696 0,045234

Більше 600, але не 
перевищує 2000 кВт 0,07539 0,07539 0,067851 0,060312 0,052773

Понад 2000 кВт 0,113085 0,113085 0,1017765 0,090468 0,0791595

Сонячна 
енергія

Наземні електростанції 0,339255 0,339255 0,3053295 0,271404 0,2374785

Електростанції на дахах 
та / або фасадах 
будинків з потужністю, що 
перевищує 100 кВт

0,348948 0,348948 0,3140532 0,2791584 0,2442636

Електростанції на дахах 
та / або фасадах 
будинків з потужністю до 
100 кВт включно

0,358641 0,358641 0,3227769 0,2869128 0,2510487

Електростанції 
на дахах та / або 
фасадах приватних 
домогосподарств із 
потужністю до 10 кВт 
включно

0,358641 0,358641 0,3227769 0,2869128 0,2510487

Біомаса та 
біогаз Відходи 0,123855 0,123855 0,1114695 0,099084 0,0866985

Гідро-
електростанції

Мікрогідроелектростанції 
(до 200 кВТ включно) 0,19386 0,19386 0,174474 0,155088 0,135702

Мінігідроелектростанції 
(понад 200 кВТ, але не 
більше 1000 кВт )

0,155088 0,155088 0,1395792 0,1240704 0,1085616

Малі гідроелектростанції 
(до 10 тис. кВт включно) 0,116316 0,116316 0,1046844 0,0930528 0,0814212

Табл. 17. Поетапне 
зменшення «зелених» 
тарифів (євро/кВт)Виробники електроенергії, яким встановлено «зелений» 

тариф, мають право продати електричну енергію за таким 
тарифом гарантованому покупцю (публічним компаніям 
типу обленерго). До 1 січня 2030 року законодавство 
зобов’язує гарантованих покупців купувати у суб’єктів 
господарювання, яким встановлено «зелений» тариф, 
всю електричну енергію, вироблену з альтернативних 
джерел енергії. Також виробники можуть  подавати таку 
електроенергію  іншим споживачам, із встановленням 
тарифу за домовленістю сторін. У останньому випадку 
застосування зеленого тарифу є питанням екологічної 
свідомості та культури.
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Податкові пільги
Відповідно до Податкового кодексу України звільняються від 
оподаткування податком  на додану вартість операції із 
ввезення на митну територію України:

 ] устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах 
енергії, енергозберігаючого обладнання і матеріалів, 
засобів вимірювання, контролю та управління витратами 
паливно-енергетичних ресурсів, обладнання та 
матеріалів для виробництва альтернативних видів 
палива або для виробництва енергії з відновлюваних 
джерел енергії;

 ] матеріалів, устаткування, комплектуючих, що 
використовуються для виробництва устаткування, яке 
працює на відновлюваних джерелах енергії, а також 
матеріалів, сировини, устаткування та комплектуючих, 
які будуть використовуватися у виробництві 
альтернативних видів палива або виробництві енергії з 
відновлюваних джерел енергії;

Також до 01.01.2019 року, звільняються від сплати податку на 
додану вартість операції з:

 ] постачання технічних засобів, що працюють на 
альтернативних видах палива (підтвердження 
відповідності призначеного або переобладнаного для 
роботи на альтернативному виді палива технічного 
засобу здійснюється згідно з вимогами законодавства, 
що поширюється на технічні засоби, які працюють на 
традиційних паливах).

 ] імпорту зазначених технічних засобів що 
використовуються для реконструкції існуючих і 
будівництва нових підприємств з виробництва 
біопалива і для виготовлення та реконструкції технічних 
і транспортних засобів з метою споживання біопалива, 
якщо такі товари не виробляються та не мають аналогів 
в Україні, а також технічних та транспортних засобів, у 
тому числі самохідних сільськогосподарських машин, 
що працюють на біопаливі, якщо такі товари не 
виробляються в Україні.

Операції з реалізації електричної енергії, виробленої 
кваліфікованими когенераційними установками та/
або з відновлюваних джерел енергії не оподатковуються 
акцизним податком.
Слід зазначити, що Податковий кодекс України визначає 
відновлювальними джерелами енергії джерела вітрової, 
сонячної, геотермальної енергії, енергії хвиль та припливів, 
гідроенергії, енергії біомаси, газу з органічних відходів, газу 
каналізаційно-очисних станцій, біогазів.
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Правові гарантії для іноземних інвесторів
На території України до іноземних інвесторів застосовується 
національний режим інвестиційної діяльності, тобто 
іноземним інвесторам надано рівні умови діяльності з 
вітчизняними інвесторами. Іноземні інвестиції в Україні не 
підлягають націоналізації. 
Якщо в подальшому спеціальним законодавством 
України про іноземні інвестиції будуть змінюватися 
гарантії захисту іноземних інвестицій, визначені 
законом, то протягом 10 років з дня набрання чинності 
таким законодавством на вимогу іноземного інвестора 
для його інвестицій мають застосовуватись попередні 
державні гарантії.
Іноземні інвестори мають право на відшкодування 
збитків, включаючи упущену вигоду і моральну 
шкоду, завданих їм внаслідок дій, бездіяльності або 
неналежного виконання державними органами 
України чи їх посадовими особами передбачених 
законодавством обов’язків щодо іноземного інвестора 
або підприємства з іноземними інвестиціями Розмір 
такої  компенсації  визначається на час прийняття 
рішення про відшкодування збитків. 
У випадку припинення інвестиційної діяльності іноземному 
інвестору гарантується повернення його інвестиції в 
натуральній формі або у валюті інвестування без сплати 
мита, а також доходів від інвестицій у грошовій або товарній 
формах. Держава також гарантує безперешкодний 
і негайний переказ за кордон прибутків та інших коштів 
в іноземній валюті, одержаних на законних підставах 
унаслідок здійснення іноземних інвестицій.
Для підвищення захисту іноземних інвестицій Україною 
ратифікована Вашингтонська Конвенція 1965 року про 
порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та 
іноземними особами.
Також Верховною Радою України ратифіковано 
міжнародні договори про сприяння та взаємний захист 
інвестицій з більше ніж сімдесятьма країнами світу. Для 
сприяння іноземним інвесторам у питаннях взаємодії 
з органами виконавчої влади та органами місцевого 
самоврядування в Україні діють регіональні центри з 
інвестицій та розвитку.
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Підтримка проектів з енергоефективності 
та ВДЕ в Україні

Пріоритетні державні проекти та програми
Ідея зелених технологій у комунальній галузі, 
агропромисловому комплексі та енергетиці є 
домінуючою в таких національних проектах України 
як «Чисте місто», «Енергія природи», «Зерно України», 
«Відроджене скотарство» та «Якісна вода». Зокрема 
в рамках проекту «Енергія природи» передбачено 
використання на державних підприємствах енергоносіїв, 
отриманих з горючих відходів. Національний проект 
«Чисте місто» присвячено впровадженню сучасних 
технологій із сортування та переробки ТПВ. В рамках 
Нацпроектів «Зерно України» та «Відроджене скотарство»  
передбачається  використання у сільськогосподарському 
комплексі перероблених органічних відходів (компосту, 
біогазу, білкових кормових добавок тощо).  Національний 
проект «Якісна вода» має на меті впровадити сучасної 
технології очистки питної води.
Національний проект «Енергія природи», зокрема, 
передбачає будівництво вітрових, сонячних та малих 
гідроелектростанцій, виробництво альтернативного 
твердого палива. В рамках проекту в Луганській, Донецькій, 
Миколаївській та Запорізькій областях планується 
будівництво вітроелектростанцій, а у Закарпатській, Івано- 
Франківській, Львівській Чернівецькій, Житомирській, 
Хмельницькій та Волинській областях передбачається 
реалізація проектів з будівництва малих гідроелектростанцій.
Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України (ДАЕЕ) запровадило програму 
державної підтримки населення на альтернативне 
опалення. Програма  передбачає відшкодування 
громадянам 20% тіла кредиту, отриманого в «Ощадбанку» 
на придбання твердопаливних електричних котлів. 
Крім того, ця програма спрямована на стимулювання 
населення, зокрема власників індивідуальних будинків, 
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 
(ОСББ) та житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) до 
впровадження енергоефективних заходів. Зокрема, за 
рахунок коштів програми покривається 30% суми кредитів, 
наданих громадянам на придбання енергоефективного 
обладнання та матеріалів (але не більше, ніж 10 тис. грн.), та 
40%  кредитів, наданих ОСББ або для ЖБК для впровадження 
енергозберігаючих заходів у багатоквартирних будинках.
У 2015 році на реалізацію вказаних програм пільгового 
кредитування передбачається спрямувати 343,5 млн. грн 
державних інвестицій.
Крім того, у грудні 2014 року компанія «Греса-Груп» спільно 
з ПАТ «Укргазбанк» розробили кредитну програму для 
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придбання енергозберігаючого обладнання та утеплення 
будівель. Кредитна програма призначена для ОСББ, 
юридичних та фізичних осіб – підприємців та передбачає 
надання кредитів на термін до 3-х років під 3-11% 
річних. Кредит згідно з акційними умовами, надається 
на придбання опалювального, енергогенеруючого, 
водонагрівального та кліматичного обладнання, а також 
систем теплоізоляції.

Міжнародна фінансова підтримка
Найбільшими інвесторами у сфері енергоефективності 
та ВДЕ є міжнародні фінансові організації, які підтримують 
місцеві проекти в рамках програм розвитку, або 
розробляють власні спеціальні програми для України. 
Ціллю інвесторів є покращення енергоефективності на 
промислових підприємствах малого і середнього бізнесу, 
а також на комунальних підприємствах місцевих громад.
Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) - одна 
з найбільших програм ЄБРР у сфері енергоефективності 
є Програма енергоефективності України,  розроблена 
з метою надання позик і технічної підтримки малим та 
середнім компаніям. Станом на березень 2011 року, 
через Програму було виділено приблизно 105 млн. дол. 
США на підтримку проектів енергоефективності у різних 
секторах. До того ж, ЄБРР надав декілька значних позик 
для проектів енергоефективності на великих промислових 
підприємствах, електроенергетичних компаніях і 
комунальних підприємствах з метою здійснення 
модернізації застарілого обладнання. В рамках Програми 
прямого кредитування розвитку відновлюваної енергетики 
України (USELF) здійснюється реконструкція малих ГЕС, 
вирощуються енергетичні культури, створюються сонячні 
електростанції. У 2015 році ЄБРР планує інвестувати в 
Україну 1 млрд. євро. Допомога буде спрямована в 
основному на відбудову Донбасу та на підтримку реформ.
www.ebrd.com/ukraine

Східноєвропейське партнерство з енергоефективності 
та довкілля (E5P) - фонд донорського фінансування, що 
становить 170 млн. євро і адмініструється ЄБРР, і який 
був створений з метою сприяння інвестування проектів 
щодо енергоефективності в Україні та  інших країнах 
Східної Європи. Він був започаткований з ініціативи Уряду 
Швеції в період його головування в Європейському Союзі 
в 2009 році. В рамках партнерства надаються позики 
на заощадження енергії через міжнародні фінансові 
організації, включаючи Європейський Банк Реконструкції 
та Розвитку, Північний Інвестиційний Банк, Північну 
Екологічну Фінансову Корпорацію і Групу Світового Банку, 
Європейський Інвестиційний Банк.
Гранти E5P розподіляються в чотирьох пріоритетних 
сферах, а саме районне теплопостачання, інші проекти 
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по економії енергії, екологічні проекти в Україні, а також 
додаткові проекти в інших країнах Східного Партнерства, 
хоча Україна вважається основним бенефіціаром 
(виконавцем проектів) фонду. Екологічні проекти, які 
стосуються, наприклад, стічних вод чи відновлюваної 
енергії, також підпадають під грантове фінансування.
www.e5p.eu
Європейське Співтовариство надає пряму підтримку 
програми енерго ефективності та ВДЕ через Державне 
Агентство з енергоефективності та енергозбереження 
України. Зокрема виділено 1,250 млн. євро на реалізацію 
Проекту партнерства «Удосконалення нормативно-
правової бази у сфері енергетичної ефективності та її 
наближення до вимог законодавства», метою якого є 
узгодження певних внутрішніх законопроектів, які стосуються 
енергоефективності, з відповідними законопроектами/
стандартами ЄС згідно з вимогами Енергетичного 
Співтовариства. Загальна сума фінансування від ЄС 
у 2011 – 2013 роках склала 70 млн. євро. Фінансова 
підтримка спрямована на реформування законодавчої 
бази, управління державними фінансами, на заходи з 
енергоефективності (енергетичний баланс, обізнаність 
громадськості, доступ до фінансування і т. д.), відстеження 
результатів реалізації політики зі зниження енергетичних 
затрат.
www.saee.go.ua

Проект Світового банку в Україні «Підвищення 
енергоефективності у секторі централізованого 
теплопостачання» спрямований на поліпшення 
енергоефективності 10 теплоенергетичних компаній у всій 
країні з метою заощадження енергії, зменшення викидів 
вуглекислого газу та поліпшення послуг з теплопостачання 
для понад 3 млн. споживачів. Результатом проекту має бути 
підвищення енергоефективності та якості обслуговування 
обраних теплоенергетичних компаній, покращення їх 
фінансової життєздатності та зниження рівня викидів CO2. 
Глобальна мета полягає у скороченні викидів парникових 
газів через усунення тепла з теплової енергії, підвищення 
ефективності, зниження втрат тепла в магістральних 
та розподільчих системах центральних тепломереж, і 
скорочення споживання тепла у оселях. Центральним 
виконавчим офісом проекту є Міністерство регіонального 
розвитку, будівництва та комунального господарства 
України. Кошти, що виділяються для компоненту проекту 
1 «Інвестиції в енергоефективність» становлять 376,50 млн. 
доларів США а на Компонент 2 «Технічна допомога та 
розбудова потенціалу» - 5,50 млн. доларів. 
www.www.worldbank.org/uk/country/ukraine
Агентство США з Міжнародного Розвитку (USAID) 
допомагає 36 місцевим громадам України у 
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рамках Проекту реформування централізованого 
теплопостачання (ПРЦТ), через який протягом трьох років 
було надано 16 млн. дол. США. Проект USAID «Муніципальна 
енергетична реформа в Україні» має на меті підвищення 
енергетичної безпеки України, зокрема через допомогу 
містам-партнерам у плануванні, підготовці та фінансуванні 
проектів чистої енергії та енергоефективності. Основними 
очікуваними результатами проекту на всеукраїнському 
рівні є заощадження 266 млн. кубометрів природного 
газу, залучення 200 млн. доларів інвестицій у проекти чистої 
енергії та енергоефективності, скорочення викидів СО2 
на 500 тис. тон. Місто Івано-Франківськ є одним з 17 міст-
партнерів цієї ініціативи.
www.merp.org.ua/index.php?lang=uk

Проект «Місцевий розвиток орієнтований на громаду», 
Фаза ІІ (проект МРГ-ІІ) фінансується Європейським 
Союзом, співфінансується і впроваджується ПРООН за 
підтримки Уряду України та у партнерстві з місцевими 
виконавчими і виборними органами влади. Загальний 
бюджет Проекту МРГ-ІІ складає 17 млн. євро, з яких 98,4% 
є внеском ЄС і 1,6% становить співфінансування з боку 
ПРООН. Тривалість проекту - 4 роки (червень 2011 р. - 
червень 2015 р.). Загальна мета Проекту МРГ-ІІ полягає у 
створенні сприятливого середовища для довгострокового 
соціально-економічного розвитку на місцевому рівні 
шляхом розвитку місцевого самоврядування та підтримки 
ініціатив, спрямованих на розвиток громад на всій 
території України.  Конкретними цілями проекту є сприяння 
поширенню підходу, орієнтованого на громаду, до питань 
місцевого врядування та сталого розвитку; підвищення 
енергоефективності на місцевому рівні; підтримка 
створення центрів з управління знаннями з мобілізації 
громад і спільного управління та мережі поширення 
передового досвіду. У другій фазі Проект МРГ працює у 
всіх 25 регіонах України, 264 районах і 1108 місцевих радах 
– усі вони були відібрані на умовах відкритого конкурсу 
на основі наступних критеріїв: (а) соціально-економічні 
труднощі, (б) мотивація до участі у спільному управлінні.
www.cba.org.ua/ua/about

Програма Розвитку Організації Об’єднаних Націй 
також здійснює проект «Трансформація ринку в напрямку 
енергоефективного освітлення», метою якого є впровадження 
новітніх ефективних освітлювальних технологій і поступове 
вилучення з експлуатації неефективних технологій в житлових і 
громадських будівлях. Загальна сума фінансування в рамках 
даного проекту у 2010–2015 рр. складає 31 млн. дол. США.
www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home

Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) 
за дорученням Федерального Уряду Німеччини підтримує 
процес перетворень в Україні з 1993 року. Співпраця 
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Німеччини з Україною зосереджена на таких напрямках, 
як сталий економічний розвиток, енергоефективність та 
боротьба з ВІЛ/СНІД. У сферах енергоефективності та 
збереження ресурсів до 2016-2017 років GIZ впроваджує 
в Україні проекти «Енергоефективна забудова», 
«Енергоефективність у громадах» (програма «Стала 
інфраструктура»), а також «Створення енергетичних 
агентств в Україні» (програма «Навколишнє середовище 
та клімат»), Програма підтримки екологічної модернізації в 
українській економіці (програма «Зелена економіка»).
www.giz.de/en/worldwide/302.html

Північна Екологічна Фінансова Корпорація NEFCO – це 
міжнародна фінансова організація, створена у 1990 році 
п’ятьма країнами Північної Європи: Данією, Ісландією, 
Норвегією, Фінляндією та Швецією. НЕФКО надає кредити 
та інвестиційний капітал з метою покращення стану 
довкілля Північного регіону. В даний час НЕФКО фінансує 
екологічні проекти найрізноманітніших напрямків у країнах 
Центральної та Східної Європи, в т. ч. Росію, Білорусію та 
Україну. Діяльність корпорації орієнтована на економічно 
обґрунтовані проекти, що забезпечують регіональний 
природоохоронний ефект. До пріоритетних напрямків 
належать заходи зі скорочення викидів парникових газів, 
покращення екологічного стану Балтійського моря, 
скорочення забруднень токсичними речовинами. На 
сьогодні портфель  корпорації наповнюють близько 400 
малих та середніх проектів різноманітної тематики. 
www.nefco.org/ru/introduction/nformats_ya_pro_nefko

Шведське агентство з міжнародного розвитку (SIDA) 
разом з НЕФКО і українськими органами влади домовились 
розробити інвестиційну програму ДемоУкраїна, метою 
якої є впровадження проектів енергоефективності в Україні. 
Ця програма отримає від Уряду Швеції через SIDA 16 млн. 
євро. В рамках програми українські міста Полтава, Івано-
Франківськ, Вінниця, Житомир, Київ, Олександрія, Кривий 
Ріг, Донецьк, Сєвєродонецьк, Кам’янець-Подільський з 2013 
року отримали фінансування для втілення місцевих проектів 
районного теплопостачання. Зі свого боку НЕФКО забезпечує 
експертний супровід з питань теплопостачання.
www.demo-dh.org.ua

Угода мерів щодо сталого енергетичного розвитку і 
захисту клімату є добровільною ініціативою мерів, які 
зобов’язуються знизити рівень викидів CO2 і споживання 
енергії в їхніх містах на 20% до 2020. Регіональний проект, 
який охоплює Україну, реалізується через укладання 
Угоди мерів Східного відділення країн Європи для надання 
технічної допомоги тим містам, які підписали дану Угоду. 
Підписанти представляють міста, які різняться за розмірами –  
від маленьких сіл до великих столичних міст, таких як Київ, 
Лондон, Париж або Тбілісі. Офіс Угоди мерів - Схід (ОУМ-
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Схід), який заснований і фінансується Європейською 
комісією DG DEVCO, відповідає за координацію й 
керування ініціативами в країнах Східної Європи, 
Південного Кавказу та Центральної Азії. Івано-Франківський 
міський голова підписав Угоду Мерів ще у кінці 2011 року, 
та взяв зобов’язання підготувати та впровадити Програму 
сталого енергетичного розвитку міста Івано-Франківськ 
на період до 2020 року. Програма зокрема передбачає 
зменшення у 1,5-2 рази споживання різних видів енергії та 
викидів вуглекислого газу.
www.covenantofmayors.eu

Державні та громадські 
ініціативи в Україні та Польщі
Ініціативи, пов’язані з екологічною освітою
Населення Польщі отримує інформацію  про екологічні 
питання через науково-популярні програми на телебаченні, 
через мережу Інтернет або ж через інформаційні заходи в 
рамках законодавчих регулювань, які наполегливо зобов’язує 
впроваджувати Європейський Союз. 
У 2001 році Міністерство охорони навколишнього 
середовища опублікувало Національну стратегію екологічної 
освіти. До найважливіших цілей цієї стратегії належать: 
популяризація ідеї збалансованого розвитку; формування 
почуття відповідальності за стан навколишнього природного 
середовища; вироблення у суспільства чутливості до 
питань охорони навколишнього середовища; мотивування 
суспільства до дотримання загальних правил та поширення 
знань про охорону навколишнього середовища; залучення 
громадськості до активної діяльності на захист навколишнього 
середовища; донесення суспільству інформації про 
катастрофічні наслідки діяльності людини на стан  
навколишнього природного середовища. 
Саме завдяки широковідомим суспільним акціям (таким як 
«Громадянські ініціативи – для навколишнього середовища») 
поняття сталого розвитку стало близьке кожному громадянину 
Польщі. Метою пріоритетної програми «Екологічна освіта» 
було покращення стану природного середовища шляхом 
вирішення місцевих проблем, пов’язаних із охороною 
довкілля, залучення місцевої громади до діяльності на 
користь збалансованого розвитку, започаткування локальних 
партнерств та вдосконалення управління громадянською 
про-екологічною поведінкою. Дуже важливим елементом 
виявилося залучення місцевої громади до ініціатив, пов’язаних 
із сталим розвитком. Легко переконатися, що еко-інновації не 
є чимось страшним та віддаленим у часі. Доброю практикою 
є інформування про різні форми співфінансування, а також 
залучення до спільного прийняття рішень, наприклад, про 
розподіл коштів у ґмінах (громадах).
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На сьогодні в Польщі наука про екологію поширюється 
уже серед наймолодших дітей (останнім часом стали 
популярними дошкільні заклади, де популяризують охорону 
природи), потім серед учнів початкових та середніх шкіл –  
на заняттях із природознавства, біології або географії в 
обов’язковій програмі навчання передбачено по кілька годин 
уроків, пов’язаних із екологічною освітою.
В Україні природничі школи на постійній основі діють на 
базі регіональних центрів юних натуралістів як заклади 
позашкільної освіти, де проходять заняття у тісній близькості до 
природи. Природничі школи є також інструментом залучення 
дорослих до вирішення екологічних проблем, адже знання 
про природу та зелену енергію  передаються від дітей до 
батьків.
У Львівському державному музеї природи НАН України  
діє інтерактивна виставка «Динамічний музей». На думку 
експертів музею, більшість батьків не водять дітей до семи 
років у музеї, тому що це нудно. Останнє спонукало 
персонал музею створити заходи, які викликають низку питань 
у дітей і роблять їх перебування у музеї цікавим і пізнавальним.
В Івано-Франківській області планується започаткувати 
альтернативну постійно діючу природничу школу в центрі 
спадщини Вигодської вузькоколійки у селищі Вигода 
Долинського району, що створюється в рамках проектів 
«Карпатські вузькоколійки» та «Еко-школа й інтерпретаційна 
експозиція для Центру спадщини Вигодської вузькоколійки». 
Школа буде базуватися на інтерактивних експонатах 
експозиції природи Карпат. Інфраструктурний проект 
«Карпатські вузькоколійки» виконується Туристичною 
Асоціацією Івано-Франківщини  у партнерстві з Івано-
Франківською облдержадміністрацією та Вигодською 
селищною радою (Україна), а також з Марамуреським 
гірським парком (Румунія) за співфінансування ЄС в 
рамках програми транскордонного співробітництва ЄІСП 
«Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна, 2007 - 2013». 
Ініціатива створення школи підтримується Фондом 
співробітництва Посольства Фінляндії в Україні.

Ярмарки, форуми та виставки
Екологічний ярмарок чи виставка – це хороша нагода 
для обміну досвідом та поширення знань про інновації у 
сфері охорони навколишнього середовища. Новостворені 
підприємства на заходах такого типу можуть популяризувати 
себе, знайти працівників або залучити до себе інвесторів. 
У Польщі кожного року організовується безліч екологічних 
ярмарків.
До найбільших належить Міжнародний ярмарок охорони 
навколишнього середовища  у Познані «Poleko» (з 2015 р. –  
«Pol-Eco-System»). Міжнародний ярмарок «Poleko» – це 
найбільш престижний у державі ярмарок, присвячений 
охороні навколишнього середовища, а також відновлюваним 
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джерелам енергії, еко-інноваціям, екології та комунальному 
господарству. Ярмарок сприяє ефективній популяризації 
новинок, служить місцем зустрічей, цікавих конференцій 
та дебатів. Тут можна особисто порозмовляти із керівним 
складом багатьох підприємств, державних установ або 
фондів.
У вересні 2015 року у Варшаві відбудеться 5-ий Міжнародний 
ярмарок відновлюваної енергії та енергетичної ефективності 
«RENEXPO». Це не тільки одна із найбільших та найважливіших 
подій у країні, що стосуються відновлюваної енергії, але також 
платформа для обміну знаннями та технологіями. У цьому 
році вони будуть присвячені таким питанням як відновлювана 
енергія та децентралізоване виробництво енергії, інноваційне 
та ефективне використання енергії, розумні електричні 
мережі, а також управління енергією.
17-19 листопада 2015 року у Любліні відбудеться 
енергетичний ярмарок «Energetics», на якому, серед іншого, 
популяризуватимуться технології, пов’язані із відновлюваними 
джерелами енергії. На цьогорічному ярмарку будуть 
презентовані системи збереження енергетичних ресурсів, 
технології отримання енергії з відновлюваних джерел, а також 
будуть популяризувати себе фірми, які займаються енергією 
вітру, води, сонця, геотермальних вод та біомаси. На ярмарку 
можна буде обмінятися досвідом або почерпнути знання від 
спеціалістів з питань ВДЕ. «Energetics» – це одна із найбільших 
у Польщі зустрічей представників енергетичної галузі, на неї 
намагаються потрапити як представники малих і середніх 
підприємств, так і великих енергетичних концернів. 
В Україні вже сім років поспіль організовується Міжнародна 
спеціалізована виставка «Енергоефективність.   
Відновлювальна енергетика». У 2014 році в Києві відбувся                        
VI Міжнародний  бізнес-форум з питань енергоефективності 
та відновлювальної енергетики і VII Міжнародна спеціалізована 
виставка «Енергоефективність. Відновлювальна енергетика –  
2014». Виставка організовувалась Державним агентством з 
енергоефективності та енергозбереження України і мала на 
меті ознайомити з кращими зразками енергозберігаючого 
обладнання, матеріалами для промисловості та побуту, 
технологіями використання альтернативних видів палива та 
ВДЕ тощо. Всього свої досягнення представляли 305 компаній 
(з них 69 безпосередньо у галузях енергоефективності та ВДЕ) 
з 19 країн світу. Конференційна програма Міжнародного 
інвестиційного бізнес-форуму та виставки охоплювала  
питання  подолання енергодефіциту, перспектив подальшого 
розвитку вітроенергетичного сектору, застосування 
європейського досвіду в підвищенні енергоефективності у 
промисловості та ін.
З 10 по 13 листопада 2015 року в Києві відбудеться VIII виставка 
«Енергоефективність. Відновлювальна енергетика – 2015» у 
найбільшому в Україні Міжнародному виставковому центрі.

109



Корисні інформаційні ресурси

Інтернет-ресурси для користувачів у Польщі:
Сейм РП www.sejm.gov.pl

Міністерство економіки www.mg.gov.pl

Управління регулювання енергетики www.ure.gov.pl

Товарна біржа енергії www.tge.pl

Польські електроенергетичні мережі www.pse.pl

Головне статистичне управління www.stat.gov.pl

Інтернет-сторінка Люблінського воєводства www.lubelskie.pl

Портал «Люблінське воєводство – прибуток від природи»  
www.oze.lubelskie.pl

Фонд розвитку Люблінщини www.fundacja.lublin.pl

Східний кластер IКT (інформаційних і комунікаційних технологій)   
www.ecict.eu

Інтернет-сторінка Німецько-польського Фонду «Нова енергія»
www.nowa-energia.org

IOZE – потенціал дрімає у природі www.ioze.pl

Інститут відновлюваної енергетики www.ieo.pl

Асоціація відновлюваної енергетики www.seo.org.pl

Європейська асоціація малої водної енергетики www.esha.be

Асоціація розвитку малих гідроелектростанцій www.trmew.pl

Польська асоціація вітрової енергетики www.psew.pl

Центр інформації про ринок енергії www.cire.pl

Економічний портал www.wnp.pl

Інформаційний портал «Висока напруга»
www.wysokienapiecie.pl

Зелена енергія
www.graМВтzielone.pl

Енергозберігаюче будівництво www.termodom.pl

Портал «Агроенергетика» www.agroenergetyka.pl

Портал «GLOBЕнергія» www.globenergia.pl

Освітній портал «Зелена енергія» www.zielonaenergia.eco.pl

Проект «RESTOR» www.restor-hydro.eu/en

Програма «Горизонт 2020»  
www.ec.europa.eu/programmes/horizon2020

Європейські фонди www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Нижче подано перелік корисних інформаційних ресурсів, 
які стосуються питань ВДЕ та енергоефективності. Читачів, 
зацікавлених у розширенні своїх знань про відновлювані 
джерела енергії та про енергетичну ефективність, 
заохочуємо відвідати ці сторінки. Інформація з цих веб-
сайтів була досліджена та частково використана при 
підготовці цього видання.
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Інтернет ресурси для користувачів в Україні:
Портал Міжнародної енергетичної асоціації www.iea.org

Європейський Банк з реконструкції та розвитку www.ebrd.com/ukraine

Світовий Банк www.worldbank.org/uk/country/ukraine

Програма GIZ (GIZ Ukraine) www.giz.de

Угода мерів www.uhodameriv.eu

Програма ПРООН «Трансформація ринку в напрямку енергоефективного 
освітлення» www.lampochki.org.ua

Програма прикордонного співробітництва Європейського інструменту 
сусідства та партнерства «Польща-Білорусь-Україна, 2007-2013»   
www.pl-by-ua.eu/ua

Програма прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 
та партнерства «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна, 2007-2013»   
www.huskroua-cbc.net/ua

Державне Агентство з енергозбереження та енергоефективності України  
www.saee.gov.ua

Національне агентство стратегічних досліджень при Президентові України 
www.niss.gov.ua/articles/1440

Івано-Франківський регіональний центр з інвестицій та розвитку  
www.investin.if.ua/uk 

Спеціалізований ресурс про альтернативну енергетику в Україні та 
енергоефективні технології будівництва www.ecotown.com.ua

Спеціалізований портал про сонячну енергетику  www.siriusone.net/index.php

Українська Асоціація відновлювальної енергетики, що містить бібліотеку 
спеціалізованих видань у сфері енергоефективності та ВДЕ 
www.uare.com.ua 

Портал про конкурси та гранти для неурядових організацій «Гурт»  
www.gurt.org.ua  

Портал «Громадський простір» www.civicua.org 

Фонд «Fond National Endowement for Democracy» www.ned.org

Енергоефективність у житловому секторі України «Теплий дім»  
www.teplydim.com.ua/uk/about

Стимулювання відновлювальної енергетики в Україні за допомогою зеленого 
тарифу. Посібник для інвесторів (2013) www.ifc.org/wps/wcm

Дослідницька робота: Підвищення енергоефективності в Україні: 
зменшення регулювання та стимулювання енергозбереження. Інститут 
економічних досліджень та політичних консультацій (Київ), Німецька 
консультативна група (Берлін)  
www.beratergruppe-ukraine.de/download/Beraterpapiere/2012/PP_01_2012_ukr.pdf

Центр альтернативних та відновлювальних джерел енергії (в рамках 
проекту «Біоенергія Карпат») www.aesd.org.ua 

Журнал блогів про екологічні рішення у побуті та в житловій сфері  
www.rodovid.me

Інтернет-сторінка Львівського державного природничого музею  
www.smnh.org/ua
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Видання підготовлене за підтримки Європейського Союзу. Зміст видання є ви-
ключною відповідальністю Агентства з розвитку приватної ініціативи і не може 
вважатись таким, що відображає позицію Європейського Союзу.

Агентство з розвитку приватної 
ініціативи
вул. Дністровська 26,  
м. Івано-Франківськ, Україна, 76018
www.arpi.org.ua

тел./факс +38 034 2504605

Виконавчий комітет  
Івано-Франківської міської ради
вул. Грушевського 21,  
м. Івано-Франківськ, Україна, 76004
тел./факс: +38 034 2552065
e-mail: uzzt@mvk.if.ua 
www.mvk.if.ua

Гміна Любліна (Уряд міста Любліна)
пл. Короля Владислава Локєтка, 1, 
Люблін, Польща, 20-109
www.lublin.eu
e-mail: wswincicki@lublin.eu
тел.+48 81 466 28 50
факс. +48 81 466 28 51

Мережа молодіжного 
транскордонного співробітництва 
за екологічну безпеку та 
енергоефективність

Мережа молодіжного транскордонного співробітництва 
за екологічну безпеку та енергоефективність об’єднала 
студентську молодь та молодих науковців семи провідних 
вищих навчальних закладів Івано-Франківської області 
України та Люблінського воєводства Польщі: Прикарпатського 
національного університету ім. Василя Стефаника, Івано-
Франківського національного технічного університету нафти 
і газу, Івано-Франківського медичного університету, а також 
Люблінського Католицького університету, Університету імені 
Марії Склодовської-Кюрі, Природничого університету та 
Люблінської політехніки.  

Будучи продуктом проекту «Студент з ініціативою: вектор 
енергозбереження», мережа була заснована Агентством 
з розвитку приватної ініціативи, виконавчим комітетом 
Івано-Франківської міської ради України та управлінням 
неінвестиційних проектів ґміни Люблін Польщі.

Мережа – це неформальна структура, яка об’єднала 
українських та польських студентів та молодих науковців, під 
спільною парасолькою. Діяльність мережі після завершення 
проекту буде адмініструватися Агентством з розвитку приватної 
ініціативи в Україні та німецько-польським фондом «Нова 
енергія» в Польщі. Відповідний меморандум  підписали з 
Польського боку ґміна Люблін та Фонд «Нова Енергія», а з 
українського боку – управління економічного та інтеграційного 
розвитку виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради 
та Агентство з розвитку приватної ініціативи.

На червень 2015 року, мережа нараховує понад 50 студентів 
з України та Польщі, зацікавлених у спільній розробці та 
впровадженні інноваційних проектів у сфері енергозбереження 
та відновлювальних джерел енергії. До неї можуть долучатися 
нові команди студентів для проведення фахових дебатів у сфері 
енергоефективності та відновлювальної енергетики, створення 
партнерських проектів. та іншої цікавої діяльності .

Проектом було створено веб-платформу www.energyouth.org 
на допомогу активній та талановитій молоді в пошуку професій 
зі спеціальностей, пов’язаних з альтернативною енергетикою, 
енергозбереженням, біотехнологіями, інформацією про 
дослідницькі програми ВНЗ. Молоді люди,  що долучилися до 
діяльності мережі позиціонують себе на цьому веб-ресурсі 
для потенційних роботодавців, зацікавлених у пошуку 
освіченого персоналу. Сайт містить базу підприємств цільових 
регіонів, що відкриті до співпраці з талановитими молодими 
фахівцями в напрямку впровадження енергоефективних 
інновацій, акумулює ідеї інноваційних проектів у галузях 
енергоефективності, екології та відновлювальної енергетики 
для потенційних донорів чи інвесторів. Таким чином, завдяки 
веб-платформі талановита молодь отримала можливість 
оптимізувати пошук інституцій для співпраці, компаній для 
отримання місця роботи, а також «продажу» своїх ідей чи 
проектів профільним інституціям.


