
Річний очікуваний потенціал використання енергії Сонця для отримання електричної 

енергії на Волині становить 10 тис. т н.е.

ВАРТО ЗНАТИ:

Уряд України прийняв Національний план дій із відновлюваної енергетики до 2020 року. У ньому визначена мета збільшити 

частку відновлюваних джерел енергії у загальному енергоспоживанні до 11%. Зараз ця частка не перевищує 4%.

*Потенціал розрахований у т н.е. (тонна нафтового еквіваленту). Т н. е. –  тонна умовного палива з теплотою згорання 
10 тис. ккал/кг, умовне паливо – паливо з теплотою згорання 7 тис. ккал/кг.

Потенціал з огляду на кліматичні, географічні і 
господарські особливості області є незначним. 
Становить близько 3…6 тис. т н.е. на рік.

ДЕРЕВИНА ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ
НАСАДЖЕННЯ

2 2У квітні-травні на широті м. Луцька 1 м  сонячного колектора поглинає 100…120 Вт енергії. 42 колектори, поверхнею 100 м  (для 

системи гарячого водопостачання п'ятиповерхового 80-квартирного будинку), протягом року можуть дати 70 МВт⋅год (60 Гкал) 
3теплоти.  Це еквівалентно витратам 10 т у.п., або 7 т н.е. (8 500 м  природного газу). У масштабах області для 50 таких будинків 

3
отримана кількість теплоти – 3,5 тис. МВт⋅год, або 3 тис. Гкал, що відповідає витратам 500 т у.п., або 350 т н.е. (425 тис. м  

природного газу).
2Фотоелектрична станція із площею сонячних панелей ~ 1 км  дасть можливість отримати потужність ~ 5 МВт. Протягом року станція 

виробить 35…40 тис. МВт⋅год електричної енергії (14 тис. т у.п., або 10 тис. т н.е.).

Усереднений рівень споживання 
енергетичних ресурсів в області за 
10 років ~ 300 тис. т н.е. Загальний 
максимальний потенціал джерел 
чистої енергії на Волині можна 
оцінити у 31% поточного рівня 
споживання. Цей показник є доволі 
високим, тож Волинь може стати 
лідером серед українських регіонів у 
розвитку відновлюваної енергетики.

Енергетичний потенціал джерел чистої енергії у Волинській області

Енергетичний потенціал деревини у
Волинській області у 2000 – 2014 рр.

Потенціал використання деревини 
Використання деревини 
Максимально можливе використання деревини 
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Енергетичний потенціал торфу у
Волинській області 2000 – 2014 рр.

Потенціал використання торфу 
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Максимально можливе використання торфу
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35,04%

7,55% 3,13%

53,91%

0,38%

Деревина та енергетичні 
насадження

 Торф

Первинні та вторинні
сільскогосподарські відходи

Енергія  Сонця

Скорочення витрат енергії
та енергоефективність

АК  ОЬ БС ЛН АИ СЛ ТО Ь

В 10 років ~ 
300 тис. т н.е.

потенціал
31%

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ
ВІДХОДИ

Потенціал доволі високий. При використанні 
для нагрівання води на санітарно-гігієнічні 
потреби становить майже 0,35 тис. т н.е. 

Швидкість вітру, за якої використання 
гвинтових вітрогенераторів є доцільним, – 
5 м/с. Фактична швидкість вітру на 
Херсонщині близька до цієї величини. 
Потенціал вітрової енергії – 2,8 тис. т н.е. 

3або 3,4 млн м  природного газу. 

ВІТЕР

У найближчі 3-4 роки на Херсонщині 
прогнозується зменшення споживання 
паливно-енергетичних ресурсів для 
виробництва теплової енергії щонайменше 
на 2…3% щороку (6…9 тис. т н.е. на рік, 

3
або  7…11 млн м  природного газу).

ЗАХОДИ ЗІ СКОРОЧЕННЯ ВИТРАТ 
ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ТЕПЛОТИ, 

ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

Річний потенціал первинних відходів 
сільського господарства – 60,5 тис. т н.е. 
Найвищий – при вирощуванні пшениці й 
соняшника – 25 і 11 тис. т н.е. на рік відповідно.

СОНЦЕ

Щорічний усереднений рівень 
споживання енергетичних ресурсів на 
Херсонщині ~ 183 тис. т н.е. 
Загальний потенціал джерел чистої 
енергії Херсонської області –                                                        
77,3 тис. т н.е. Отже, його можна 
оцінити у 42% поточного рівня 
споживання. Цей показник є дуже 
суттєвим, тож Херсонщина, завдяки 
високому потенціалу відходів 
сільськогосподарського виробництва, 
має усі шанси очолити рейтинг 
областей України з розвитку 
відновлюваної енергетики.

АК  ОЬ БС ЛН АИ СЛ ТО Ь

В 10 років ~ 
300 тис. т н.е.

потенціал
31%

7,6%
3,1%0,4%

35%

53,9%

*ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДЖЕРЕЛ ЧИСТОЇ ЕНЕРГІЇ ВОЛИНІ
ВАРТО ЗНАТИ:

Уряд України прийняв Національний план дій із відновлюваної енергетики до 2020 року. У ньому визначена мета збільшити 

частку відновлюваних джерел енергії у загальному енергоспоживанні до 11%. Зараз ця частка не перевищує 4%.

Потенціал розрахований у т н.е. (тонна нафтового еквіваленту). Т н.е. – тонна умовного палива з теплотою згорання 
10 тис. ккал/кг, умовне паливо – паливо з теплотою згорання 7 тис. ккал/кг.

Потенціал використання деревини й 
енергетичних насаджень – 2 900 т н.е., або 

3
14 800 м  дров.

ДЕРЕВИНА ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ
НАСАДЖЕННЯ

ТОРФ

Геологічні запаси торфу – 438 287 тис. т. 
Відновлювані запаси для промислового 
освоєння – 0,047% наявних запасів, або 
209 тис. т (~ 50 тис. т н.е.).

Підготовлено експертами Проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні».
Із повним текстом аналітичного матеріалу можна ознайомитися за посиланням: http://www.mdi.org.ua/files/file/MERP/MERP_Volyn_ASEpotential-Apr2016.pdf 

*

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ
ВІДХОДИ

Потенціал використання сонячної енергії 
є невисоким. Він становить близько 
350 т н.е. у разі використання енергії 
Сонця для нагрівання води для санітарно-
гігієнічних потреб. 

Швидкість вітру для економічно доцільного 
використання гвинтових вітрогенераторів 
~ 5 м/с. Фактична швидкість вітру на Волині 
менша, потенціал вітроенергетики до 
розрахунку не брався. 

ЕНЕРГІЯ ВІТРУ

У найближчі 3-4 роки на Волині 
прогнозують скорочення споживання 
паливно-енергетичних ресурсів для 
виробництва теплової енергії на 
2…3% щороку, або 6…9 тис. т н.е.

3
( 7…11 млн м  природного газу).

ЗАХОДИ ЗІ СКОРОЧЕННЯ ВИТРАТ 
ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ І ТЕПЛОТИ, 

ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

Потенціал використання  
сільськогосподарських відходів становить 
32 500 т н.е., з них 29 550 т н.е. – первинні і 
2 800 т н.е. вторинні відходи. 

ЕНЕРГІЯ СОНЦЯ

Основні статті  потенціалу джерел чистої енергії Волині т н.е.

Використання деревини і енергетичних насаджень 2 900
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7 000
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Використання первинних і вторинних сільськогосподарських відходів

Використання торфу

Використання енергії Сонця для потреб гарячого водопостачання

Скорочення витрат енергії й енергоефективність

УСЬОГООсновні складові енергетичного
потенціалу джерел чистої енергії  Волині

Щорічний усереднений рівень 
споживання енергетичних ресурсів в 
області за 10 років ~ 300 тис. т н.е. 
Загальний максимальний 
потенціал джерел чистої енергії на 
Волині можна оцінити у 31% 
поточного рівня споживання. Цей 
показник є доволі високим, тож 
Волинь може стати лідером серед 
українських регіонів у розвитку 
відновлюваної енергетики.
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3,1%0,4%

35%

53,9%

Потенціал джерел чистої енергії Херсонщини

Енергія первинних і вторинних сільськогосподарських відходів

Енергія вітру

ВСЬОГО

тис. т н.е.

60,5

Енергія деревини та енергетичних насаджень 5,0

Енергія сонця 0,4

2,8

Гідроенергія малих річок 0,6

Скорочення витрат енергії та енергоефективність 8,0

77,3

78,3%

6,5%

10,4%
3,6%

0,5%

0,8%

Основні складові енергетичного потенціалу
джерел чистої енергії Сумщини

Основні складові енергетичного потенціалу
джерел чистої енергії Херсонщини

Підготовлено експертами Проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні».

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДЖЕРЕЛ ЧИСТОЇ ЕНЕРГІЇ ХЕРСОНЩИНИ*

Державне агентство водних ресурсів України 
оцінює річний потенціал гідроенергетики 
малих річок Херсонщини у 2,2 млн кВт·год               
(понад 0,6 тис. т н.е. палива на ТЕЦ).

ВОДА

Потенціал джерел чистої енергії Херсонщини

Енергія первинних і вторинних сільськогосподарських відходів

Енергія деревини та енергетичних насаджень 

Енергія сонця

Енергія вітру

Гідроенергія малих річок

Скорочення витрат енергії та енергоефективність

ВСЬОГО

тис. т н.е.

60,5

5,0

0,4

2,8
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77,3
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