
Ситуація з енергозабезпеченням України є реальним викликом 

вітчизняній економіці. З одного боку, у державі високі ціни на імпортоване 

паливо. З іншого – застарілий технічний ресурс майже всіх українських 

електростанцій та існує нагальна потреба термінової реновації 

електротехнічного обладнання. Потрібні багатомільйонні капіталовкладення. 

Вільні, а головне, доступні ресурси на фінансовому ринку України знайти 

дуже складно.  

Виходом із кризи є створення умов для залучення іноземних інвестицій, 

які спрямовувалися б на диверсифікацію джерел енергозабезпечення України 

та впровадження проектів у сфері відновлюваної енергетики. Це започаткує 

вагоме оновлення основних фондів в українській електроенергетиці, 

посилить рівень енергетичної та екологічної безпеки, сприятиме виконанню 

норм Кіотського протоколу. Тому на розвитку «зеленої» енергетики дедалі 

частіше фокусується влада. Така державна політика вже дає можливість 

говорити про певні позитивні зрушення, що покликані докорінно змінити 

ситуацію в енергогалузі: починаючи від першої на теренах СНД побудованої 

фотоелектричної станції в Криму і продовжуючи розбудовою 

вітроелектростанцій. 

Для активного впровадження проектів у відновлюваній енергетиці 

створена відповідна нормативна база, діє один з найвищих «зелених» тарифів 

у Європі, існують податкові пільги для учасників цього ринку. Це допомогло 

Україні посісти 32-гу сходинку у ТОП-40 країн світу, де умови інвестування 

у відновлювані джерела енергії вважаються найкращими. Такий рейтинг 

напередодні Нового року оприлюднила компанія Ernst&Young. 

Наявність великого та ще не освоєного природно-енергетичного 

потенціалу відновлюваних джерел енергії в Україні є неабияким стимулом 

для розвитку «зеленої» енергетики. Інститут відновлюваної енергетики НАН 

України оцінює його на рівні 98 млн т у. п. щорічно. Зокрема, 

вітропотенціалу – на рівні 79,8 кВт∙г (або 28 т у. п. на рік). Крім того, Україна 

відчуває гострий дефіцит виробництва електроенергії в таких регіонах, як  

АР Крим. Тому не дивно, що багато відомих світових компаній 

задекларували бажання вкладати інвестиції в розвиток української 

вітроенергетики як найбільш рентабельної. 

Інформаційні агентства неодноразово оприлюднювали заяви німецької 

компанії WKN Windkraft Nord AG, португальської MartiferGroup, грецької 

Prenecon S.A. Prime Energy Construction S.A, компанії Vestas та інших. Нині 

їх проекти щодо будівництва вітроелектростанцій (ВЕС) в Україні 

перебувають на різних етапах впровадження. 



Рада міністрів Автономної Республіки Крим дозволила ТОВ «Греус», 

ТОВ «Корус» та ТОВ «Соран» розробку проектів землеустрою з відведення 

765,55 га на території Бахчисарайського, Совєтського, Білогірського і 

Червоногвардійського районів для будівництва вітроелектростанцій. Згадані 

підприємства є дочірніми структурами компанії Filasa International (Франція). 

Зі слів представника інвестора О. Вангелія, на зазначених майданчиках 

планується побудувати Бахчисарайську ВЕС (Бахчисарайський район), 

Тургенєвську ВЕС (Білогірський і Червоногвардійський райони) і 

Холмогорську ВЕС (Совєтський і Білогірський райони) потужністю 200 МВт 

кожна. 

Навесні поточного року розпочнеться будівництво одного з 

вищеназваних вітропарків, а через кілька місяців – ще двох.  

Посольство Франції в Україні активно підтримує діяльність компанії 

Filasa International в нашій державі, яка, крім впровадження проектів в 

енергетичній галузі, посилює двостороннє співробітництво між Україною та 

Францією і загалом курс України на євроінтеграцію. 

На відміну від промислово розвинутих країн, де енергоефективність є 

невіддільною складовою економічної та екологічної політики, для України – 

це питання виживання в ринкових умовах та наріжний камінь входження на 

європейські та світові ринки. Крім того, приватний капітал, спрямований у 

нові технології, набуває особливої ваги. Адже такі інвестиції завжди дають 

підвищений рівень доданої вартості. Іншими словами, рухають економіку 

вперед. 

В Україні, по суті, створено основні умови для розвитку ринку 

відновлюваної енергетики. Тому лише від неї залежать кількість успішних 

реалізованих проектів і темпи зростання капіталовкладень у цю галузь  

(Телька І. Інвестиції з французьким акцентом // Дзеркало тижня. 

Україна (http://dt.ua/ECONOMICS/investitsiyi_z_frantsuzkim_aktsentom-

95526.html). – 2012 . – 13–20.01). 

 


