


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО"

Кафедра відновлюваних джерел енергії

Енергетична асоціація
"УКРАЇНСЬКА ВОДНЕВА РАДА"

АТЛАС
ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ
Видання друге, оновлене та доповнене

За загальною редакцією члена-кореспондента 
Національної академії наук України Кудрі С.О.

РОЗДІЛ І
Технічно-досяжний енергетичний потенціал ВДЕ України  за видами:

• сонячна енергія

• енергія вітру

• енергія малих рік

• геотермальна енергія

• енергія біомаси

РОЗДІЛ II
Методики визначення енергетичного потенціалу ВДЕ за видами

КИЇВ – 2020



2

Атлас енергетичного потенціалу відновлюваних джерел енергії України, 2020 р.

УДК 620.9
         А33

Колектив авторів: 
 Барило А.А., Будько В.І., Васько П.Ф., Величко В.В., Донець А.М., Жовмір М.М., 

Іванченко І.В., Кармазін О.О., Клюс С.В., Кудря С.О., Кузнєцов М.П., 
Кузнєцова Л.С., Маслюкова З.В., Мороз А.В., Морозов Ю.П., Мхітарян Н.М., 

Петренко К.В., Пономаренко О.П., Рєпкін О.О., Рєзцов В.Ф., 
Суржик Т.В., Тучинський Б.Г., Четверик Г.О., Щокіна В.А, Яценко Л.В.

Рекомендовано до друку Вченою радою ІВЕ НАН України, протокол № 8 від 21.04.2020 р.

А33     Атлас енергетичного потенціалу відновлюваних джерел енергії України / за заг.    
ред. С.О. Кудрі. – Київ: Інститут відновлюваної енергетики НАН України, 2020. – 82 с. 

ISBN  978-966-999-034-1

В Атласі енергетичного потенціалу відновлюваних джерел енергії України на основі 
бази розрахункових даних представлено осучаснені показники річного технічно-досяжного 
енергетичного потенціалу відновлюваних джерел України, який можна реалізувати за допо-
могою технічних засобів для наступних напрямів освоєння: енергія вітру, сонячна енергія, 
енергія малих річок, геотермальна енергія, енергія біомаси.

Інформаційно-аналітична система оцінки енергетичного потенціалу відновлюваних 
джерел енергії України являє собою єдине інформаційне середовище із взаємозв’язаною карто-
графічною і цифровою інформацією, довідковим, методичним та програмним забезпеченням. 
У рамках цієї структури в Атласі застосовано сучасні засоби комп’ютерного картографування 
інформації. Інформаційну підтримку реалізовано шляхом розробки нових і удосконалення ві-
домих методик, а також використання лише валідних  даних довгострокових спостережень. 
Додатково представлено інформацію щодо розміщення об’єктів на основі відновлюваних дже-
рел енергії, впроваджених на даний час на території областей України.

Вперше в Атласі надано інформацію щодо енергетичного потенціалу виробництва в 
Україні «зеленого» водню, що є особливо актуальним для створення балансових потужностей 
за рахунок водню як перспективи реалізації безвуглецевої енергетики України, а також через 
прийняття Єврокомісією рішення щодо визначення України одним із основних європейських 
виробників і постачальників водню. 

Матеріали, подані в Атласі, призначено для використання в процесі проведення науко-
во-дослідних, пошукових та проектувальних робіт при розробці, створенні та впровадженні 
обладнання відновлюваної енергетики за основними напрямами їх освоєння, для викладачів, 
аспірантів та студентів енергетичних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також для 
всіх органів вищої державної влади, що займаються проблемами розвитку в Україні низько-
вуглецевої економіки, у тому числі для працівників центральних і регіональних органів вико-
навчої влади. 

ISBN 978-966-999-034-1 ©Інститут відновлюваної енергетики НАН України, 2020
  ©Кудря С.О. та ін., 2020



Атлас енергетичного потенціалу відновлюваних джерел енергії України, 2020 р.

3

Для України розвиток відновлюва-
ної енергетики є одним із першочергових 
завдань для підвищення енергетичної і еко-
логічної безпеки держави. Досить швидким 
темпам цього розвитку сприяє науковий та 
практичний доробок в цій галузі, набутий 
на протязі останніх 40 років фахівцями Ін-
ституту відновлюваної енергетики НАН 
України; значний вклад в розвиток віднов-
люваної енергетики внесли Національний 
технічний університет України «КПІ ім. Іго-
ря Сікорського», ряд інститутів НАН Украї-
ни та закладів Міністерства енергетики.

Першочерговим завданням для успіш-
ного впровадження техніки та технологій 
відновлюваної енергетики є визначення енер-
гетичного потенціалу кожного з видів віднов-
люваних джерел на всій території України. 
В Інституті відновлюваної енергетики НАН 
України створено й постійно оновлюється ат-
лас енергетичного потенціалу відновлюваних 
джерел енергії, перспективних для освоєння в 
Україні: сонячна енергія, енергія вітру, енер-
гія малих рік, енергія біомаси, геотермальна 
енергія.

Перша редакція Атласу енергетично-
го потенціалу України, випущеного в 2001 
році, розроблена в рамках виконання роботи 
«Створення інформаційно-аналітичної систе-
ми оцінки потенціалу відновлюваних джерел 
енергії України» і була направлена на вико-
нання заходів Програми державної підтрим-
ки розвитку нетрадиційних та відновлюваних 
джерел енергії та малої гідро- і теплоенерге-
тики. Проект «Атлас енергетичного потенціа-
лу відновлюваних та нетрадиційних джерел 
енергії України» нагороджено дипломом Все-
українського конкурсу «Лідер паливно-енер-
гетичного комплексу» в номінації «Природоо-
хоронний проект». В атласі було наведено дані 
щодо розподілу енергетичного потенціалу в 
областях України та визначено загальний річ-
ний технічно-досяжний енергетичний потен-
ціал відновлюваних джерел України, освоєння 
якого забезпечувало на той час скорочення ви-
користання традиційних енергоносіїв до 50%.

Використання створеної на даний час 
інформаційно-аналітичної системи оцінки 
енергетичного потенціалу відновлюваних 
джерел енергії України дозволяє проводити 
щорічне відслідкування та уточнення кількіс-
них параметрів енергетичного потенціалу від-
новлюваних джерел енергії на всій території 
України, отримуючи результати у вигляді 
картографічної інформації з візуалізацією ре-
зультатів у вигляді картографічної та атрибу-
тивної бази даних. Відслідкування і аналіз по-
точної та багаторічної інформації має за мету 
також видачу рекомендацій для застосування 
як вже освоєних, так і нових відновлюваних 
джерел енергії на всій території України. 

Представлена редакція Атласу енер-
гетичного потенціалу України направлена на 
визначення показників річного технічно-до-
сяжного енергетичного потенціалу віднов-
люваних джерел України із врахуванням су-
часного рівня технічного оснащення за всіма 
напрямами його освоєння. В результаті уточ-
нення кількісних параметрів технічно-досяж-
ного енергетичного потенціалу відновлюва-
них джерел енергії на всій території України 
та параметрів енергетичного обладнання вста-
новлено, що на даний час технічний рівень 
освоєння може бути збільшений в 10 разів. 

Розширені можливості використання 
енергії ВДЕ можна спрямувати не тільки на 
виробництво електричної та теплової енергії, 
але й на створення довгострокових запасів 
енергії у вигляді водню. Інститут відновлюва-
ної енергетики НАН України спільно із Енер-
гетичною асоціацією «Українська Воднева 
Рада» займається визначенням енергетичного 
потенціалу виробництва водню, встановлен-
ням перспективних напрямів його викори-
стання, у тому числі для створення балансу-
ючих потужностей для енергетики України. 

Директор Інституту 
відновлюваної енергетики НАН України, 
член-кореспондент
НАН України      С.О. Кудря 
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Атлас енергетичного потенціалу 
відновлюваних джерел енергії України яв-
ляє собою один із елементів візуалізації ін-
формації, представленої в інформаційно- 
аналітичній системі оцінки енергетичного 
потенціалу відновлюваних джерел енергії.

В атласі на основі бази розрахунко-
вих даних представлено осучаснені показ-
ники технічно-досяжного енергетичного 
потенціалу ВДЕ – частку енергії загального 
потенціалу ВДЕ України, яку можна реалізу-
вати за допомогою сучасних технічних за-
собів для наступних напрямів освоєння: 
• енергія вітру,
• сонячна енергія,
• енергія малих річок,
• геотермальна енергія,
• енергія біомаси.

Інформаційно-аналітична система 
оцінки енергетичного потенціалу відновлюва-
них джерел енергії України являє собою єдине 
інформаційне середовище із взаємозв’язаною 
картографічною і цифровою інформацією, 
довідковим, методичним та програмним за-
безпеченням. Додатково представлено інфор-
мацію щодо розміщення об’єктів на основі 
відновлюваних джерел енергії, впроваджених 
на даний час на території областей України. 

Розробка забезпечує оперативну об-
робку щорічної та додаткової інформації без 
знищення поточної. Представлені в атласі 
енергетичні показники відновлюваних джерел 
енергії України можуть використовуватись 
замовниками та проектувальниками енерге-
тичного обладнання як базові із врахуванням 
відповідних щорічних поправок. Наряду із 
енергетичним потенціалом при впроваджен-
ні обладнання відновлюваної енергетики в 
конкретній місцевості необхідно враховува-
ти також інфраструктурні передумови, міс-
цеві та конструктивні фактори, у тому числі:
• рівень забезпечення енергоресурсами;
• структуру системи енергопостачання та

енерговикористання конкретного об’єкту;
• вимоги до якісних показників електричної

та теплової енергії;
• тип та параметри енергонавантаження;
• вимоги до погодинного графіка енергопо-

стачання;
• економічні та екологічні фактори.

Атлас енергетичного потенціалу від-
новлюваних джерел енергії України призна-
чено для використання в процесі проведення 
науково-дослідних, пошукових та проектних 
робіт при розробці, створенні та впровад-
женні обладнання відновлюваної енергетики 
за основними напрямами їх освоєння.

Видання атласу енергетичного потен-
ціалу відновлюваних джерел України спри-
ятиме поширенню інформації щодо можли-
вості освоєння енергії відновлюваних джерел 
на всій території країни та підвищенню рівня 
проектних розробок за рахунок правильного 
вибору та комплектації устаткування. Важ-
ливим є інформування не тільки зацікав-
лених організацій з розробки, випуску та 
впровадження устаткування відновлюваної 
енергетики, але й органів влади – від ви-
щих до місцевих для подолання упереджен-
ня щодо впровадження нових енергетичних 
технологій та підвищення рівня освоєння 
енергії відновлюваних джерел.

Виконавець – 
Інститут відновлюваної енергетики 

НАН України

Під загальною редакцією
Кудрі Степана Олександровича

Авторський колектив: 
Барило А.А., Будько В.І., Васько П.Ф., 

Величко В.В., Донець А.М., Жовмір М.М., 
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1.1 ПОТЕНЦІАЛ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Сонячна енергетика – одне із найперспективніших і найдинамічніших відновлюва-
них джерел енергії (ВДЕ). В Україні існують достатньо сприятливі умови для використання 
сонячної енергії. Середньорічна кількість сумарної сонячної радіації, що потрапляє на 1 м² по-
верхні, на території України знаходиться в межах від 1070 кВт·год/м² в її північній частині до 
1400 кВт·год/м² і вище на півдні України. Розподіл основних кліматичних показників такий: 
радіаційний режим території характеризується зміною тривалості сонячного сяйва в середньо-
му за рік від 1690 – 1850 годин у західних районах Полісся та Лісостепу до 2150 – 2450 годин у 
Криму та на узбережжях Чорного й Азовського морів. Кількість сумарної радіації – енергії, що 
потенційно може бути використана на формування всіх природних процесів, перебуває у межах 
від 1064,9 кВт·год/м² на рік на заході (Прикарпаття) до 1551,7 кВт·год/ м² на півдні Кримського 
півострова. Величини середніх річних значень радіаційного балансу, тобто сонячної енергії, 
засвоєної діяльним шаром земної поверхні, змінюються по території від 330 кВт ·год/ м² на 
Волині до 580 кВт·год/м² на узбережжях Чорного й Азовського морів і в Криму.

За даними [1] для обласних центрів України було розраховано середньорічні значення 
сумарної сонячної радіації та побудовано карту розподілу для території України.

Для розрахунку теоретичної встановленої потужності СЕС використовуються не лише 
значення сонячної радіації, а також доступна площа для будівництва станцій та коефіцієнт 
потужності СЕС, який залежить від типу та розташування фотоелектричних панелей, відстані 
між рядами панелей тощо. За результатами наукових досліджень, теоретична встановлена по-
тужність СЕС становить 82 768 МВт, а річний потенціал виробітку електричної енергії СЕС в 
Україні становить близько 100 млрд. кВт∙год/рік (табл. 1.1.1).

Перелік посилань:

1. POWER Data Access Viewer. Prediction Of Worldwide Energy Resource [Електронний ресурс]
// – Режим доступу: https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/
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1.2 ПОТЕНЦІАЛ ЕНЕРГІЇ ВІТРУ

Україна має потужні ресурси вітрової енергії. Розподіл потенціалу енергії вітру по 
території є достатньо нерівномірним і залежить насамперед від:

• розподілу швидкості та напрямку вітру біля земної поверхні;
• вертикального профілю вітру, що залежить від типу підстильної поверхні (параме-

тру вертикального профілю вітру, α);
• рельєфу підстильної поверхні та відстані до великих водойм.
Аналіз багаторічної динаміки середньорічної швидкості вітру на 40 метеорологічних

станціях, дані спостережень яких були визнані валідними, показав, що середня багаторіч-
на швидкість вітру на території України змінюється від 2,5 м/с до 5,7 м/с на висоті флюгера 
(≈10 м). Найвищі швидкості вітру є характерними для Приазовської височини, Причорномор-
ської низовини, Кримських та Карпатських гір, Волинської та Донецької височин. 

Західні вітри є переважаючими для західних, центральних та північних областей, в 
той час як для східних та південних областей і Автономної республіки Крим переважаючими 
є східні та північні вітри. 

Параметр моделі вертикального профілю вітру α, було розраховано на базі даних ре-
аналізу [1] для висот 10 та 50 м. Даний параметр  коливається в межах 0,09-0,29. Розрахова-
ний коефіцієнт використання номінальної потужності (КВНП) для сучасних моделей вітрових 
електроустановок (ВЕУ) змінюється від 0,21 до 0,53. 

Для оцінювання технічно-досяжного вітропотенціалу (ТДВП) територій України за-
пропоновано географічний підхід. Цей підхід є значно простіший, потребує значно менше ви-
трат часу і коштів, ніж підхід, викладений в [2, 3]. Територія суходолу України за природними 
умовами поділяється на чотири природні зони (рис. 1.2.1). Для кожної природної зони є прита-
манними свої однорідні географічні  умови.

Рисунок 1.2.1 – Карта природних зон України
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Найскладнішими для будівництва ВЕС є гірські райони. Будівництво вітрових елек-
тростанцій (ВЕС) в цих районах потребує суттєвого збільшення витрат часу і коштів на вибір 
площадок для ВЕС, прокладання шляхів і ліній електропередачі, доставку ВЕУ і кранів, об-
слуговування тощо.

З інших причин малопривабливою для будівництва ВЕС є лісова зона. Ліси є природ-
німи перешкодами вітровим потокам. Дерева, навіть суттєво нижчі нижнього краю вітроко-
леса ВЕУ, збільшують турбулентність відповідного вітрового потоку, що зменшує виробіток 
електроенергії ВЕУ і прискорює її знос. 

Територія зони лісостепу, що залишається після вилучення лісових ділянок і переш-
код антропогенного характеру, є цілком придатною для реалізації економічно ефективних ін-
вестиційних проектів ВЕС.

Найбільш привабливою для реалізації таких проектів є степова зона. Сильні вітри в 
холодну пору року, в теплу пору року зменшують свою силу, але компенсують це зменшення 
додатковими локальними вітрами – бризами. Наявність в степовій зоні потужних морських 
портів і мереж автошляхів спрощують вирішення проблем логістики. 

З карти на рис. 1.2.1 випливає, що землі п’яти регіонів степової зони є низько продук-
тивними і, як наслідок, низько вартісними. Це – АР Крим і області – Миколаївська, Херсонсь-
ка, Запорізька і Луганська. Загальна площа цих земель, низько продуктивних для землеробства, 
але цілком придатних і економічно вигідних для ВЕС, становить 10 000 тис га = 100 тис км2.

Оцінювання потенціалу встановленої потужності ВЕС України. 
Припущення щодо значень параметрів:
Номінальна потужність ВЕУ – 3 МВт.
Щільність розстановки ВЕУ  – 4 ВЕУ на 1 км2 території.
Мінімальний коефіцієнту використання встановленої потужності (КВВП): 
- 0,31 для  оншорних ВЕС;
- 0,45  для  офшорних ВЕС.

Питоме землевідведення:
- фундамент з площадкою – 0,3 га/ВЕУ;
- ПС – 0,2 га/ВЕУ;
- дороги – 0,5 га/ВЕУ;
- РАЗОМ – 1,0 га/ВЕУ (за даними  фактичних витрат землі для проектів ВЕС на

базі сучасних  моделей ВЕУ). 

Результати розрахунків потенціалу потужності ВЕС в Україні.
В табл. 1.2.1-1.2.3 подано результати розрахунків потенціалу потужності наземних 

(оншорних) і офшорних ВЕС в Україні.
Найбільший потенціал встановленої потужності та виробітку ВЕС мають Дніпропе-

тровська, Херсонська, Одеська та Запорізька області.
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З поданих даних випливає, що географічні умови території суходолу України дозво-
ляють побудувати 438 ГВт економічно ефективних ВЕС на базі сучасних моделей ВЕУ трьох-
мегаватного класу. Разом з потенціалом офшорних ВЕС це становитиме 438 + 250 = 688 ГВт 
з середньозваженою нижньою границею КВВП 0,36. Відповідний річний виробіток електрое-
нергії становить майже 2 200 млрд кВт·год, що більш ніж вдесятеро перевищує сучасне річне 
споживання електроенергії в Україні. 

Таблиця 1.2.1 – Початкові дані і результати оцінювання потенціалу встановленої 
потужності наземних (оншорних) ВЕС на території України

№
Природна 

зона
Площа,
тис. км2

Експертна оцінка 
частки території 
зони, придатної

для ВЕС, %

Площа
території
для ВЕС,
тис. км2

Кількість
ВЕУ,

тис. шт.

Потен-
ціал по-
тужності 
ВЕС, ГВт

Площа 
відведе-

ної землі,
тис. га

1 Степ 240 10,0 24,0 96,0 288 96,0

2 Лісостеп 202 5,0 10,0 40,0 120 40,0

3 Ліс 113 1,9 2,2 8,6 26 8,6

4 Гори 45 0,7 0,3 1,3 4 1,3

5 Разом 600 6,1 36,5 145,9 438 145,9

Таблиця 1.2.2 – Вихідні параметри і результати оцінювання 
потенціалу встановленої потужності офшорних ВЕС на території України

№ Акваторія
Площа 

мілковод-
дя, км2

Експерт. оцінка 
частки терит. зони, 
придат. для ВЕС, 

%

Площа 
для ВЕС, 

км2

Щільність 
розстанов-

ки, 
МВт/км2

Потуж-
ність 

ВЕС, ГВт

1 Азовське та Чорне 
море (Укр. част.) 19000 30 5700 35 199,5

2 Затока Сиваш 2500 25 625 30 18,8

3 Дніпровський 
каскад 6888 15 1033 25 25,8

4 Лимани 1500 15 225 25 5,6

5 Разом 29888 25 7583 249,7
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Перелік посилань:

1. POWER Data Access Viewer. Prediction Of Worldwide Energy Resource [Електронний ре-
сурс] // – Режим доступу: https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/
2. World Energy Investment Outlook. Special Report. – OECD/IEA. – 2014. – 190 p. – Режим
доступу: https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WEIO2014.pdf
3. Макаровский Е.Л., Зиныч В.О. Методика оценки ветрового энергетического потенци-
ала // Збірник наукових праць «Проблеми охорони навколишнього природного середовища та
екологічної безпеки». – Харьков: УкрНДІЕП, 2011. – С. 211-228.
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1.3 ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МАЛИХ РІЧОК 

Гідроенергетика відноситься до освоєних способів виробництва електроенергії без 
використання викопного органічного та ядерного палива, має досить прогнозований віднов-
люваний енергоресурс, найменшу собівартість серед традиційних та більшості нетрадиційних 
технологій, унікальні маневрові та мобільні властивості, характеризується значним експлуата-
ційним ресурсом. 

Потенційні можливості малої гідроенергетики в Україні на найближчу перспективу на 
період до 2030 року були оцінені в Енергетичній стратегії  2006 р. на рівні 1147 МВт потуж-
ності з річним обсягом виробництва електроенергії 3,75 млрд. кВт∙год/рік. В редакції Енерге-
тичної стратегії 2013 р. зазначено, що економічно доцільний потенціал малих гідроелектро-
станцій (ГЕС) в Україні становить до 4 ГВт.

За результатами проведених наукових досліджень з урахуванням чинної норматив-
но-правової бази в електроенергетичній та природоохоронній сферах, технічний потенціал ма-
лих річок знаходиться на рівні 1270 млн. кВт·год/рік (375 МВт встановленої потужності малих 
ГЕС). З них не освоєно біля 1000 млн. кВт·год/рік.

Найбільші значення технічного потенціалу зосереджені в областях: Закарпатська 
(35%), Івано-Франківська (16%), Львівська (12%), Чернівецька (6%), Кіровоградська (4%), 
Тернопільська (3%). Найменші значення притаманні областям: Одеська (0,37%), Волинська 
(0,27%),  Херсонська (0,18%),  Чернігівська (0,16%), Запорізька (0,05%) (табл. 1.3.1).

Згідно Закону України № 601-VI до малих гідроелектричних станцій (ГЕС) відносять 
станції, що виробляють електричну енергію в результаті перетворення механічної енергії по-
току води в електроенергію, встановлена потужність яких не перевищує 10 МВт.

Станом на середину 2019 року в Україні знаходяться в експлуатації 156 малих ГЕС. За-
гальна встановлена потужність біля 102 МВт із середньорічним обсягом виробництва електро-
енергії у межах 225-255 млн. кВт∙год/рік. Розподіл станцій по областях України та їх технічні 
характеристики наведено в другому розділі Атласу. 

Розвиток малої гідроенергетики сприятиме зменшенню паливної складової енергоси-
стеми, зниженню техногенного навантаження на навколишнє середовище та залученню додат-
кових інвестицій до місцевих бюджетів. Будівництво каскадів малих ГЕС надає можливість 
ефективного перетворення гідроенергетичного потенціалу в електроенергію і участі в керо-
ваному захисту територій від повеней. Проекти малих ГЕС повинні відповідати принципам 
дбайливого використання і охорони природних ресурсів та діючої нормативно-правової бази 
України.
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1.4 ПОТЕНЦІАЛ ГЕОТЕРМАЛЬНОЇ ЕНЕРГІЇ

На відміну від інших відновлюваних джерел енергії темпи нарощування виробничих 
потужностей геотермальної енергетики в Україні відбуваються значно повільніше. Це пояс-
нюється додатковими початковими капітальними вкладеннями, що включають не тільки за-
трати на енергетичне обладнання для перетворення геотермальних джерел енергії, а також і 
витрати на бурильні роботи.

Однак собівартість теплової і електричної геотермальної енергії має низькі показни-
ки за рахунок високого коефіцієнту використання (0,8-0,95) та малих експлуатаційних витрат. 
Крім цього, геотермальні джерела енергії не залежать від доби або пори року.

Україна має достатню ресурсну базу і розвинуті геотермальні технології для вилучен-
ня та освоєння таких видів геотермальних джерел енергії:

• субгеотермальні – тепло верхніх шарів Землі до глибини 500 м, яке використовується за
допомогою теплонасосних установок;

• гідротермальні – тепло глибинних підземних термальних вод і парагідротерм, яке вико-
ристовується за допомогою тепло- і електрогенеруючих установок;

• петротермальні – тепло перегрітих «сухих» гірських порід, яке використовується за до-
помогою свердловинних теплообмінників або шляхом створення штучних підземних проник-
них колекторів.

На теперішній час найбільшій розвиток в Україні набув напрямок використання тепла 
верхніх шарів Землі за допомогою теплонасосних установок. Дані фіскального обліку митної 
служби України щодо імпорту теплових насосів та їх комплектуючих, а також відомості щодо 
понад 300 впроваджених теплонасосних установок одиничною потужністю від 6 до 500 кВт 
дозволяють оцінити сумарну теплову потужність теплових насосів, які використовуються в 
Україні, на рівні 1500-1600 МВт.

Згідно виконаної ІВЕ НАНУ прогнозної оцінки, енергетичний потенціал видобуван-
ня теплоти гірських порід верхніх шарів Землі на об’єктах нового будівництва  становить 
26,8 млн. т у.п.

У 2016 році Кабінетом Міністрів були затверджені зміни до Закону «Про альтернатив-
ні джерела енергії» (№1711-VIII від 01.11.2016), які регламентують умови віднесення тепло-
вих насосів до обладнання, що використовує відновлювані джерела енергії. Згідно з Законом, 
використання теплових насосів підлягає пільговому тарифоутворенню, що сприятиме подаль-
шому розвитку цього напрямку геотермальної енергетики.

Найбільш поширеним і придатним у даний час для технічного використання джере-
лом геотермальної енергії в Україні є  гідротермальні ресурси. Затверджені Міністерством еко-
логії та природних ресурсів України потенційні геотермальні ресурси теплоенергетичних вод 
становлять 27,3 млн. м3/добу, а їх теплоенергетичний потенціал біля 84 млн. Гкал/рік.

Розвиток геотермальних технологій з експлуатації глибинних підземних вод відбував-
ся у 80-90 х роках минулого століття і в основному був зосереджений на півострові Крим, а 
також частково у Херсонській та  Закарпатській областях. Створено дев’ять геотермальних 
теплових станцій для теплопостачання комунально-побутових господарств, адміністративних 
споруд та парникових господарств з загальною потужністю 11,2 МВт. На теперішній час функ-
ціонує три установки. 



27

Атлас енергетичного потенціалу відновлюваних джерел енергії України, 2020 р.

Найбільш сприятливими геотермічними умовами для освоєння гідротермальних ре-
сурсів характеризуються Передкарпатський (Львівська, Івано-Франківська, частково Чер-
нівецька області) та Закарпатський (Закарпатська область) прогини, Дніпровсько-Донецька за-
падина (Чернігівська, Полтавська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська області), Степовий 
Крим та узбережжя Чорного моря (Херсонська та Одеська області).

Петрогеотермальні ресурси поширенні на всій території України, але найменша гли-
бина їх залягання спостерігається в Закарпатті, внутрішній зоні Прикарпаття і південній ча-
стині Одеської і Херсонської областей.

Системи петрогеотермального енергопостачання доцільно створювати у системі те-
плопостачання великих міст України і окремих районів з аномально високими геотермаль-
ними градієнтами, до яких на сам перед відносяться:  Закарпатський прогин, Зовнішня зона 
Прикарпатського прогину та узбережжя  Чорного моря. 

За розрахунками ІВЕ НАНУ річний технічно-досяжний енергетичний потенціал те-
плової геотермальної енергії в Україні є еквівалентним 6,9 млн. т н.е., а його використання 
дозволить  заощадити  біля  5,6 млрд. м3 природного газу.

Геотермальна енергія використовується для виробництва електроенергії, теплопоста-
чання житлових, комунально-побутових та промислових об’єктів, а також у технологічних 
процесах на підприємствах промислового та агропромислового комплексу (сушіння, виробни-
цтво холоду, теплова обробка матеріалів і продукції, теплично-парникові господарства, інше).

Використання геотермальних джерел енергії дозволить скоротити споживання тради-
ційного органічного палива та зменшити негативний вплив на довкілля.

Таблиця 1.4.1 – Діючи об’єкти геотермальної енергетики в Україні

№ Назва об’єкта, місцезнаходження Встановлена потужність, МВт 

1
Геотермальна теплова станція, Джанкойський р-н, 

с. Ведмедівка, АР Крим
1,00

2
Геотермальна теплова станція, Берегівський р-н, 

с. Косино, Закарпатська область
0,25

3
Геотермальна теплова станція, Берегівський р-н, 

м. Берегове, Закарпатська область
0,25
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Таблиця 1.4.2 – Потенційні об’єкти геотермальної енергетики в Україні

№ Назва об’єкта, місцезнаходження Потенційна встановлена 
потужність, МВт

Херсонська область

1 Геотермальна теплова станція, Генічеський р-н, 
м. Генічеськ 1,3

2 Геотермальна теплова станція, Генічеський р-н, с. Чонгар 1,5

Закарпатська область

3 Геотермальна теплова станція, Мукачівський р-н, с. Косино 1,0

4 Геотермальна когенераційна станція, Тячевський р-н, 
с. Теребля 5,0

5 Геотермальна теплова станція, Хустський р-н, с. Велятино 6,0

6 Геотермальна теплова станція, Виноградівський р-н,
 с. Велика Паладь 3,0

7 Геотермальна теплова станція, Берегівський р-н, 
с. Велика Бакта 2,0

8 Геотермальна теплова станція, Ужгородський р-н,
 м. Ужгород 5,0

9 Геотермальна теплова станція,  м. Берегове 4,7

10 Геотермальна електрична станція, Ужгородський р-н, 
с. Руські Комарівці 6,0

Львівська область

11 Геотермальна теплова станція, Самбірський р-н, с. Пиняни 3,0

12 Геотермальна електрична станція, Мостиський р-н, 
м. Мостиська 12,5

Полтавська область

13 Геотермальна когенераційна станція, Гадяцький р-н, 
м. Гадяч 14,2

Чернігівська область

14 Геотермальна теплова станція, Ічнянський р-н,
 с. Монастирище 11,0

Харківська область

15 Геотермальна електрична станція, Ізюмський р-н, м. Ізюм 10,0
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1.5 ПОТЕНЦІАЛ ЕНЕРГІЇ БІОМАСИ

1.5.1 Енергетичний потенціал твердої біомаси та торфу в Україні

Основними постачальниками твердої біомаси для енергетичних потреб є сільське та 
лісове господарство. Річне виробництво зернових та зернобобових  культур в Україні сягає 
більше ніж 60 млн. т, при цьому у значних обсягах утворюються такі побічні продукти, як со-
лома і рослинні відходи.

Річний технічно-досяжний енергетичний потенціал твердої біомаси в Україні є 
еквівалентним 35 млн т н.е., а його використання дасть змогу щорічно заощаджувати близько 
40 млрд. м3 природного газу. Найбільший потенціал твердої біомаси зосереджений у Вінни-
цькій, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Одеській, Полтавській, Сумській, Хар-
ківській та Чернігівській областях і становить близько 2,0 млн т н.е./рік. 

Слід відмітити тенденцію зростання потенціалу твердої біомаси, що зумовлено збіль-
шенням продуктивності сільського господарства, змінами у веденні лісового господарства, 
змінами у поводженні з побутовими та промисловими відходами.

Для визначення виходу соломи і рослинних залишків використовують коефіцієнт від-
ходів – відношення урожаю соломи або стебел рослин до урожаю зерна. За різними оцінками, 
на кожну тонну зерна можна отримати 1,5–2,0 т соломи або рослинних залишків. Частина со-
ломи подрібнюється і приорюється для удобрення ґрунтів. 

В сільському господарстві найбільш поширеною технологією заготівлі соломи стало 
її тюкування. Тюковану солому використовують на сільськогосподарські потреби сільгосппід-
приємств та присадибних господарств населення. Обсяги заготівлі соломи злакових культур 
визначаються попитом і до недавнього часу значна частина соломи спалювалась у полях. 

Тюковану солому злакових культур використовують в якості палива у котельних уста-
новках. В Україні виробляють гранули із соломи злакових культур в обсязі 120 тис. т/рік, що 
значно менше можливостей існуючих пелетних заводів. Розширення використання солом’яних 
гранул потребує удосконалення котельних установок.

Солому рапсу до недавнього часу залишали на полях, але зараз її широко використову-
ють для виробництва гранул, які мають прийнятні паливні властивості і їх успішно спалюють 
в котельних установках з рухомими колосниками.

Стебла кукурудзи та соняшнику ще залишають на полях після збирання врожаю. Вони 
також є перспективним енергетичним ресурсом, зважаючи на їх значні обсяги.

При переробці насіння соняшнику відділяються лушпиння та сторонні рослинні част-
ки. На підприємствах олійної промисловості спалюється біля 500 тис. т лушпиння соняшнику, 
ще більш ніж 700 тис. т гранулюється. Гранули з лушпиння соняшнику успішно спалюють в 
котельних установках та печах.

Лісистість території України становить біля 16%, а заготівля ліквідної деревини до-
сягла 19 млн. м3. Сумарні ресурси паливних дров, відходів заготівлі та переробки деревини 
складають до 10 млн. м3. Відбувається розширення використання дров, деревних брикетів та 
пелет, зокрема у побуті та промислових котельнях.

Енергетичні культури – це окремі види дерев та рослин, що спеціально вирощуються 
для виробництва твердого біопалива – швидкоростучі дерева, багаторічні трави (міскантус), 
однорічні трави (сорго, тритикале).
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До енергетичних рослин також може належати побічна продукція традиційних сіль-
ськогосподарських культур, що вирощуються з метою виробництва біодизельного пального 
(ріпак, соняшник), біоетанолу (кукурудза, пшениця) та біогазу (кукурудза на силос).

У поводженні з твердими побутовими відходами впроваджується вилучення цінних 
компонентів, а частка ТПВ, що не піддається подальшому сортуванню та містить тверду біо-
масу може використовуватися як паливо з відходів (RDF) у промислових печах та сміттєспа-
лювальних установках.

Торф – органічна порода, яка утворюється в результаті біохімічного процесу розкла-
дання (відмирання і неповного розпаду) болотних рослин при підвищеній вологості і дифіциті 
кисню. Річний приріст торф’яного шару становить близько 1 мм і відповідний обсяг торфу 
можна вважати відновлюваним. Станом на 2011 р. загальні геологічні запаси торфу України 
складають 2,04 млрд. т. Річний технічно-досяжний енергетичний потенціал торфу становить 
0,3 млн. т н.е. Його використання дасть змогу щорічно заощаджувати близько 0,4 млрд. м3 
природного газу.

Найбільші ресурси торфу мають три поліські області: Волинська, Рівненська та Чер-
нігівська. На їх територіях виявлено і розвідано 836 родовищ (38 % всіх родовищ країни), а 
геологічні запаси торфу становлять 1,0 млрд. т. Потенціал торфу, зосереджений у Волинській, 
Рівненській та Чернігівській областях. 

Ресурси торфу – значний енергетичний та агрохімічний потенціал країни; торф успіш-
но використовується як комунально-побутове місцеве паливо і є джерелом сировини для інших 
галузей народного господарства. Комплексне використання торфу зумовлюється великою різ-
номанітністю його видів навіть в межах одного родовища.

Для енергопостачання промисловості та комунального господарства можна створити 
ТЕЦ сумарною електричною потужністю 16000 МВт та теплопродуктивністю 36000 МВт з 
річним споживанням твердої біомаси до 25 млн. т н.е. і виробництвом електричної енергії до 
70 ТВт·год та теплової енергії до 155 ТВт·год.

Для заміщення споживання природного газу та інших викопних палив в побуті та 
котельнях систем теплопостачання можна спрямувати тверду біомасу та торф в обсязі до 
10,7 млн. т н.е., забезпечивши роботу опалювальних печей, котлів та котелень сумарною те-
плопродуктивністю 37000 МВт з річним виробництвом теплової енергії 105 ТВт·год. 

В Україні у 2016 р. використання твердого біопалива досягло 2875 тис. т н.е., з них 
кінцеве споживання: побутовим сектором – 51%, теплоцентралями – 18,7%, ТЕЦ – 8,3%. 

У 2016 р. обсяг використання торфу для виробництва енергії становив 152 тис. т н.е. з 
них 85% у вигляді переробленому на торф’яні брикети.
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№ Адміністративна 
одиниця

Деревна та сільськогоспо-
дарська біомаса, енергетичні 
культури, торф для опалю-

вальних печей, котлів та 
котелень, 

тис. т .н.е/рік

Річне виробництво 
теплової енергії 
опалювальними 

печами, котлами та 
котельнями, 
ГВт·год/рік

Сумарна теплопро-
дуктивність опа-
лювальних печей, 

котлів та котелень зі 
споживанням твер-
дої біомаси, МВт

Постачання 
твердої біома-

си на ТЕЦ, 
тис. т н.е./ рік

Виробництво 
електроенергії 

на ТЕЦ, 
ГВт·год/рік

Виробни-
цтво теплової  

енергії на ТЕЦ, 
ГВт·год/рік

Електрична 
потужність 
ТЕЦ, МВт

Теплопро-
дуктивність 
ТЕЦ, МВт

1 АР Крим * 163 1616 577 266 749 1655 173 383
2 Вінницька 635 6284 2244 1816 5116 11310 1184 2618
3 Волинська 364 3605 1288 431 1215 2687 281 622
4 Дніпропетровська 516 5105 1823 1501 4227 9345 979 2163
5 Донецька * 285 2822 1008 771 2173 4803 503 1112
6 Житомирська 703 6951 2483 986 2779 6142 643 1422
7 Закарпатська 216 2142 765 205 578 1279 134 296
8 Запорізька 386 3819 1364 1066 3004 6640 695 1537
9 Івано-Франківська 248 2449 875 364 1024 2264 237 524
10 Київська 588 5815 2077 1233 3474 7679 804 1777
11 Кіровоградська 456 4506 1609 1359 3827 8460 886 1958
12 Луганська * 237 2347 838 523 1474 3259 341 754
13 Львівська 387 3831 1368 590 1661 3671 384 850
14 Миколаївська 349 3452 1233 1032 2908 6428 673 1488
15 Одеська 497 4918 1757 1485 4184 9249 969 2141
16 Полтавська 597 5907 2110 1661 4680 10345 1083 2395
17 Рівненська 421 4168 1489 515 1450 3206 336 742
18 Сумська 567 5607 2003 1420 4000 8842 926 2047
19 Тернопільська 319 3153 1126 890 2506 5539 580 1282
20 Харківська 544 5384 1923 1500 4226 9341 978 2162
21 Херсонська 358 3538 1264 984 2773 6130 642 1419
22 Хмельницька 504 4991 1782 1350 3802 8405 880 1946
23 Черкаська 437 4319 1543 1168 3289 7271 761 1683
24 Чернівецька 178 1758 628 283 798 1764 185 408
25 Чернігівська 733 7247 2588 1576 4440 9814 1028 2272

Всього 10688 105735 37762 24977 70357 155526 16286 36001
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1.5.2 Енергетичний потенціал біогазу в Україні

Біогаз – це суміш газів, що утворюється внаслідок анаеробного метанового зброджен-
ня біомаси і складається з метану, двоокису вуглецю, домішок сірководню, аміаку та інших 
газів. Виробництво енергії з біогазу не шкідливе для оточуючого середовища, оскільки не 
спричиняє додаткової емісії парникового газу СО2

 і зменшує кількість органічних відходів. На 
відміну від енергії вітру і сонячного випромінювання, біогаз можна отримувати незалежно від 
погодних умов, а на відміну від викопних палив – біогаз в Україні має дуже великий відновлю-
ваний потенціал.

Ефективним шляхом доповнення та заміни традиційних ПЕР, особливо в сільській міс-
цевості, є виробництво та використання біогазу, який утворюється в результаті використання 
технологій метанового зброджування тваринницької біомаси і на 60-70% складається з метану. 

Іншим джерелом біогазу є анаеробне розкладання біомаси сміття на полігонах твердих 
побутових відходів. 

Відстої стічних вод містять велику кількість органічних речовин, а їх анаеробна пе-
реробка забезпечує одночасне вирішення як технологічних задач, так і важливих екологічних, 
енергетичних і соціальних проблем міст, особливо мегаполісів.

Річний технічно-досяжний енергетичний потенціал біогазу становить 1609 тис. т н.е.; 
з них біогазу з відходів АПК – 1030 тис. т н.е.; з полігонів ТПВ – 524 тис. т н.е.; з осадів каналі-
заційних стоків 53 тис. т н.е.

Сумарний енергетичний потенціал біогазу є найбільшим у Київській, Донецькій, 
Дніпропетровській, Черкаській та Вінницькій областях і становить від 116 до 241 тис. т  н.е./ рік – 
тобто в урбанізованих областях та областях з інтенсивним тваринництвом та птахівництвом.

За рахунок використання біогазу можна замінити такі види палива:
– природний газ, що використовується у когенераційних установках для виробни-

цтва електричної енергії для постачання в загальнодержавну енергосистему, та теплової енер-
гії для задоволення локальних потреб;

– бензин, дизельне паливо та гас у стаціонарних та транспортних двигунах вну-
трішнього згоряння.

З використанням всіх видів біогазу можна створити ТЕЦ сумарною електричною 
потужністю 984 МВт, та теплопродуктивністю теплоутилізаційних установок 1044 МВт, 
при цьому річне виробництво електричної енергії з використанням біогазів може досягнути 
7,9 ТВт· год, а теплової енергії 8,4 ТВт·год. 

У 2016 році в Україні використання біогазу становило 32,7 тис. т н.е., з них 43 % ви-
користано на ТЕЦ для комбінованого виробництва теплової та електричної енергії, а 57 % для 
виробництва теплової енергії у котельнях.
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1.5.3 Енергетичний потенціал рідкого біопалива в Україні

Біодизель – метилові та/або етилові естери вищих органічних кислот, отриманих з 
рослинних олій або тваринних жирів, що використовуються як біопаливо або біокомпонент у 
суміші з нафтовим пальним на транспорті. 

Біоетанол – спирт етиловий зневоднений, виготовлений з біомаси або спирту етилово-
го-сирцю, що використовується як біопаливо або біокомпонент у суміші з нафтовим пальним 
на транспорті.

Україна має необхідні умови для виробництва рідких біопалив як за земельними ре-
сурсами і рослинному потенціалу, так і за наявністю власних виробничих потужностей. Річ-
ний технічно-досяжний енергетичний потенціал рідкого біопалива в Україні є еквівалентним 
606  тис. т н. е. біоетанолу та 620 тис. т н. е. біодизельного палива. Найбільший потенціал рід-
ких біопалив зосереджений у Вінницькій, Хмельницькій, Чернігівській, Одеській областях, де 
він становить понад 80 тис. т н. е./ рік.

«Національним планом дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року» 
передбачено використання біоетанолу до 320 тис. т н. е./рік та біодизельного палива до 
70 тис. т н. е./ рік. Наявний енергетичний потенціал рідких біопалив достатній для виконання 
Україною намічених показників їх використання. При загальній світовій тенденції до збіль-
шення цін на нафту розширення вирощування рапсу та організація виробництва біодизельного 
палива з насіння рапсу із застосуванням новітніх світових технологій та обладнання є одним з 
пріоритетних стратегічних завдань держави в галузі енергетики. 

В даний час майже все зібране насіння ріпаку експортується, разом з тим потужності 
вітчизняних підприємств достатні для його переробки на олію як проміжну сировину для ви-
робництва біопалива.

Виробництво паливного біоетанолу здійснюється переважно на реконструйованих 
спиртзаводах. Протягом останніх років виробництво паливного біоетанолу налагоджено на 
чотирьох спиртових заводах. Побудовані нові заводи з виробництва біоетанолу та біодизельно-
го пального які не експлуатуються. У 2016 р загальне виробництво рідких біопалив в Україні 
становило 6 тис. т, експорт 6 тис. т, імпорт 58 тис. т, використання на автомобільному транс-
порті 58 тис. т.
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1.8 ПОТЕНЦІАЛ «ЗЕЛЕНОГО» ВОДНЮ УКРАЇНИ

В даний час у світі все ширше розгортається використання водню як енергоносія май-
бутнього для вирішення важливих енергетичних та екологічних проблем. Водень є найпоши-
ренішим і найлегшим елементом. Він не має запаху і не є токсичним. Він має найвищий пи-
томий енергетичний вміст відносно ваги - майже втричі більше, ніж бензин. Проте водень не 
зустрічається вільним в природі і має бути «видобутий» з різних джерел. Для виробництва 
(отримання) водню потрібно мати окреме джерело енергії. Як і електроенергія, водень є енер-
гоносієм.

Європа переживає ранні етапи величезного енергетичного переходу, прагнучи за ко-
роткий час декарбонізувати всі галузі економіки. Для цього знадобиться чистий водень у вели-
ких масштабах. Масштабна декарбонізація таких ключових сегментів, як газотранспортна си-
стема, транспорт, промислові процеси, що використовують тепло і водень як хімічну сировину, 
крім того, електрифікація економіки та масштабна інтеграція відновлюваних джерел енергії 
(ВДЕ) вимагають великого обсягу зберігання екологічно чистої енергії. Водень – це єдина тех-
нологія, здатна вирішувати всі ці проблеми.

Водень можна перетворити на електроенергію за допомогою електрохімічного при-
строю (паливного елемента). На відміну від акумуляторної батареї, паливні елементи працю-
ють безперервно за наявності водню і кисню (з навколишнього повітря). Паливні елементи 
є масштабованими і можуть використовуватися як в малих, так і дуже великих за розмірами 
системах. Єдиний побічний продукт паливних елементів - це тепло і вода.

Сьогодні у світі спостерігається значне зростання встановленої потужності відновлю-
ваних джерел енергії (насамперед вітрової і сонячної). У результаті такого зростання електро-
енергетична мережа повинна іноді обмежувати споживання енергії з відновлюваних джерел, 
щоб збалансувати попит і генерацію. Використання водню для проміжного зберігання елек-
троенергії (перетворюючи через електроліз води) сприяє вирішенню цієї проблеми. Водень і 
електроенергія фактично є взаємодоповнюючими енергоносіями.

Використання водню як проміжного енергоносія для забезпечення збалансованого ви-
користання відновлюваних джерел енергії (вітрової та сонячної електроенергетики) на всіх 
етапах може орієнтуватися на відповідні обсяги генерації. 

Потенційно можливий обсяг виробництва «зеленого» водню в Україні розраховано 
за результатами проведених наукових досліджень потенціалу генерації електроенергії вітро- 
та фотоелектричними станціями. Для розрахунку потенційно можливого обсягу виробництва 
«зеленого» водню за допомогою електролізу передбачено питоме споживання електроенергії 
4,5 кВт∙год/н м3 Н2 або 50,56 кВт∙год/кг Н2.

Використання водню дає можливість створення як короткострокових, так і довгостро-
кових міжсезонних запасів енергії в енергосистемах на основі відновлюваних джерел енергії.

Використання відновлюваної енергії вітру та сонячної енергії для забезпечення цілих 
секторів економіки створює непереборні проблеми, якщо не доповнюється воднем. Водень 
буде грати провідну роль в інтеграції великих обсягів відновлюваної енергії, в секторах транс-
порту, опалення та охолодження, які сьогодні важко декарбонізувати. 

Отримання водню має нульовий викид вуглецю при електролізі, водень може 
транспортуватися на великі відстані, що дозволяє розподіляти енергію між країнами, збері-
гає енергію протягом тривалих періодів часу, слугуючи необхідним системним буфером і 



51

Атлас енергетичного потенціалу відновлюваних джерел енергії України, 2020 р.

забезпечуючи стійкість, дає змогу декарбонізувати широкий спектр кінцевого використання, 
забезпечуючи чисту генерацію та тепло для транспортування та стаціонарних застосувань. 

Водень стане основним енергетичним вектором, який дозволить забезпечити «Європу 
з нульовими викидами».
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