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Економічні ризики: висока вартість «зеленої» енергії  
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Обумовлені обмеженими можливостями об’єднаної електроенергетичної системи України до інтеграції 
об’єктів відновлювальної енергетики з негарантованим відпуском електричної енергії (СЕС та ВЕС). 

Основні причини: 
1. Структура генерації, що переобтяжена базовими потужностями, брак ефективної маневреної генерації. 

2. Недосконалі регуляторні можливості органів державної влади (ОСП) для здійсненя впливу на розвиток 
відновлювальної енергетики  (в частині визначення обсягу квоти, типу генерації, розміщення, потужності). 

3. Відсутня відповідальність енергогенеруючих компаній з ВДЕ за свій небаланс. 

4. Низька якість прогнозування генерації СЕС і ВЕС. 

5. Змінний графік виробництва електроенергії на СЕС і ВЕС внаслідок швидкої зміни метеорологічних умов, а 
також –  добових і сезонних коливань сонячної інсоляції та швидкості вітру.  

6. Топологія мережі, що спроектована і побудована, виходячи із концепції централізованого 
електропостачання крупними вузловими електростаціями з передачею електроенергії на великі відстані. 

7. Незадовільний технічний стан мережевої інфраструктури, особливо на рівні розподільчих мереж.  

8. Локалізація підвищеного енергетичного потенціалу енергії сонця та вітру в південному регіоні України. 

9. Недосконала нормативно – правова база в частині видачі ТУ на приєднання до мереж (безстрокові 
«мертві» ТУ , неможливість відмови у видачі ТУ, наявність «білих плям» на рівні ОСР). 

10. Недостатня пропускна спроможність міждержавних перетинів ОЕС України з ENTSO-E. 

11. Нерозвинений конкурентний ринок електричної енергії. 

Технічні проблеми розвитку ВДЕ  



Основні параметри нової системи підтримки 
відновлювальної енергетики (проект ЗУ 8449-д) 

розробка 
законодавства 

пілотні аукціони 

регулярні 
аукціони 

2018 
01.07 
2019 

2020 2030 

• термін підтримки - 20 років (PPA); 

• ВЕС > 20 (3 з 2023 р.) МВт, СЕС та інші види 
генерації > 10 (1 з 2023 р.) МВт – участь в 
аукціонах обов'язкова, решта - за бажанням; 

• кваліфікаційні вимоги: банківська гарантія      
15 тисяч євро/МВт, земля, ТУ на приєднання; 

• повна відповідальність за небаланс з 2024 року;  

• розширена підтримка для малої генерації: 
установки споживачів до 50 кВт -16,2 ев.ц/кВтг 
(ПУП), 50-500 кВт (на дахах, фасадах) – 12,3 
ев.ц/кВтг (ГП) з 2020 року. Без ліцензування; 

Ключові особливості 
• додатково знижено «зелений» тариф для СЕС 

на 20%, для ВЕС на 10%; 

• встановлено 5-10% надбавку до аукціонної 
ціни за використання обладнання 
українського виробництва; 

• обсяг квот щорічно затверджуються Урядом 
за поданням Міненерговугілля на 5 років; 

• квоти поділяються лише по технологіям; 

• тип аукціону – закритий, одноетапний, 
проводиться через електронну систему; 

• термін будівництва: СЕС –2 роки, ВЕС –3 роки. 

Ключові особливості 
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Схема розподілу 
функцій органів 

виконавчої влади в 
рамках нової моделі 

підтримки ВДЕ 

Міненерговугілля 

Відповідає за формування 
та реалізацію державної 

політики в 
електроенергетичному 

комплексі включно з 
відновлювальною 

електроенергетикою 

• Підготовка порядку проведення аукціонів з розподілу 
квоти підтримки відновлювальної енергетики. 

• Визначення обсягу та параметрів щорічних і 
спеціальних квот підтримки включно з пропозиціями, 
за потреби, земельних ділянок та ТУ на приєднання. 

• Визначення обсягу і параметрів квот пілотного аукціону. 

• Нормативно - правове регулювання галузі, розроблення 
пропозицій щодо вдосконалення законодавства. 

КМУ 

Відповідає за затвердження 
підзаконних НПА, квот 

підтримки відновлювальної 
енергетики,  оголошення 

конкурсу 

• Затверджує Порядок проведення аукціонів та інші 
НПА. 

• Затверджує щорічні та спеціальні квоти підтримки. 

• Оголошує конкурс, затверджує терміни і умови 
проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки. 

• Подає до ВРУ проекти ЗУ з метою вдосконалення 
системи аукціонів. 

Адміністратор 
аукціонів 

Відповідає за організацію 
та проведення конкурсів з 
розподілу квоти підтримки 

відновлювальної 
енергетики 

• Відповідно рішень МЕВ та КМУ  
організовує проведення аукціонів: 

• приймає заявки від учасників конкурсу; 

• проводить кваліфікаційну оцінку 
учасників і їх пропозицій; 

• надає консультативну підтримку з 
питань участі в аукціонах. 

• Проводить аукціони в електронній 
системі торгів, визначає переможця. 

5 



Пропозиції Міненерговугілля до другого читання 

Зниження вартості 
електроенергії, 

потреби в інвестиціях   

Балансова надійність 
ОЕС і економічність 
режимів її роботи 

Безпека 
постачання 

Виконання 
енергетичної 

стратегії 

Гнучкість та адаптованість 
аукціонів до економічних 

та технічних викликів 

Додаткова 
спеціальна 

квота 
підтримки 

Повна 
відповідальність 

за небаланс       
(з 2021р) 

Зниження порогу 
участі СЕС і ВЕС в 

аукціонах з 2021р. 

Унормування 
розвитку малої 

генерації, єдиний 
тариф для СЕС і ВЕС 
домогосподарств  

Усунення 
надлишкової 

регуляції механізму 
підтримки в законі 

Спрощення участі 
в аукціонах та їх 

відкритість.  
Підвищення 
конкуренції 

Банківська 
гарантія – 

20 тис. 
євро/мВт 

Очікуваний результат 6 



Переваги додаткової спеціальної квоти 

Реалізація нестандартних проектів (шельфові ВЕС, зона 
відчуження, водосховища, муніципальні будівлі) 

Підвищення конкуренції, зниження вартості «зеленої» 
електроенергії 

Зниження технологічних втрат електроенергії в мережі, 
оптимізація потокорозподілу 

Зниження потреби в інвестиціях у магістральні та 
розподільчі мережі  

Підвищення  рівномірності графіку генерації, надійності 
електропостачання   

Виконання Енергетичної стратегії та міжнародних 
зобов’язань України 

Спеціальна квота – 
додаткова квота, що може 
встановлюватись Урядом 

за поданням 
Міненерговугілля з 

особливими вимогами 
щодо території, потужності, 

типу та технічних 
параметрів об’єктів 

відновлювальної 
енергетики, спрощенням 

кваліфікаційних 
зобов’язань учасника 

конкурсу 
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Пропозиції Міненерговугілля до другого читання: 
відповідальність виробників з ВДЕ за свій небаланс 

Середня похибка прогнозування виробництва 

електроенергії з ВДЕ на добу наперед (СЕС та ВЕС): 

- в Україні – 30%; 
- в Данії <10% 

Рішення: 

позиція  

МЕВ 

Уведення відповідальності за небаланс з 
2021р. для нових об’єктів з ВДЕ 

Підвищення точності прогнозування генерації 

Можливість створення балансуючих підгруп  

Розвиток балансуючого ринку, 
високоманевреної генерації, акумуляторних 
систем, керування попитом  

Наслідок Зростають вимоги до обсягу балансуючих 
потужностей  

Погіршується ефективність режимів ОЕС 
  
Вартість врегулювання небалансів 
перекладається на споживачів 



Позитивні та негативні приклади використання малих СЕС  

Велике власне споживання е/е. 
Використання даху / фасаду будівлі. 
Приєднання по окремій лінії до      
ТП 10 (6) /0,4. 
Мінімальний негативний вплив на 
інших споживачів. 

Власне споживання мінімальне чи 
відсутнє. 
Нецільове використання родючих 
ґрунтів. 
Зростання втрат е/е, погіршення  
нормативних показників її якості. 
Приєднання до загальної мережі, 
негативний вплив на споживачів. 
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Поточні 

проблеми 

• Відсутні нормативні вимоги до будівництва та експлуатації СЕС /ВЕС споживачів. 

• Нецільове використання земель, використання СЕС для комерційної діяльності. 

• «Стрибки» напруги в мережі, погіршення якості електропостачання сусідів, підвищені втрати е/е. 

• Складнощі у видачі СЕС домогосподарств проектної потужності. 

• Додаткова потреба у модернізації мережі, що фінансується іншими споживачами через тариф ОСР. 

• Мала вітроенергетика практично не розвивається. 

 

 

Пропозиції 
МЕВ 

• Законодавчо встановити особливі вимоги та порядок приєднання електроустановок, який повинен 
окремо визначатися в Кодексі системи розподілу як різновид нестандартного приєднання. 

• Обмежити встановлення таких об’єктів ВДЕ лише у приватних домогосподарствах (до 50 кВт), а 
також – на дахах та/або фасадах будівель споживачів (до 150 кВт). 

• Встановити єдиний тариф на СЕС і ВЕС у приватних домогосподарствах (до 50 кВт). 

 

 

Очікувані 
наслідки 

• Наближення генерації до вузлів споживання, зниження втрат е/е та потреби в модернізації 
мережі. 

• Забезпечення нормативних показників якості електроенергії в мережі, безпеки постачання. 

• Розвиток малих ВЕС, вирівнювання графіку виробництва електроенергії. 

• СЕС та ВЕС споживачів використовують переважно для компенсації власного електроспоживання. 

• Пріоритетне використання площ будівель, вивільнення земель. 

Пропозиції Міненерговугілля до другого читання: 
малі СЕС та ВЕС споживачів 



Дякую за увагу 

Ольга Буславець, 
olga.buslavets@mev.gov.ua 


