
РОЗРАХУНКИ ДЕФІЦИТУ
кошторису Гарантованого покупця

на 2020 рік



ВАРІАНТИ СЦЕНАРНИХ ПРИПУЩЕНЬ
залежно від прогнозних обсягів виробництва електричної енергії 
об’єктами альтернативної енергетики

Від одного із учасників 
ринку.
Дефіцит Гарантованого 
покупця на 2019 рік: 3.9
млрд. грн

Дефіцит Гарантованого 
покупця на 2020 рік:
24.1 млрд. грн

Від Мінекоенерго.
Встановлена потужність 
об’єктів з ВДЕ: 
- на 31.12.2019 – 6.2

ГВт (з СЕС 
домогосподарств)

- на 31.12.2020 – 8.8
ГВт (з СЕС 
домогосподарств)

Обсяг виробництва з 
альтернативних джерел 
енергії: 11,41 млрд. 
кВтгод (без СЕСд) 

Дефіцит 
Гарантованого 
покупця на 2020 рік:
13.5 млрд. грн

Від Мінекоенерго.
Встановлена потужність 
об’єктів з ВДЕ: 
- на 31.12.2019 – 5.7

ГВт (з СЕС 
домогосподарств)

- на 31.12.2020 – 7.7
ГВт (з СЕС 
домогосподарств)

Обсяг виробництва з 
альтернативних джерел 
енергії: 10,35 млрд. 
кВтгод (без СЕСд) 

Дефіцит 
Гарантованого 
покупця на 2020 рік:
10.4 млрд. грн

Обсяг виробництва з 
альтернативних джерел 
енергії: 9,13 млрд. кВтгод
(без СЕСд) 

Дефіцит Гарантованого 
покупця на 2020 рік:
6.3 млрд. грн

«MAX» «AS IT IS» «MINDDLE» «TSO»



TEXT
Дефіцит Гарантованого покупця на 4кв 2019 року -0.4 млрд грн
Дефіцит Гарантованого покупця на 2020 рік -13.5 млрд грн

Вхідні дані:
Проект тарифу оператора системи передачі (ОСП) 2020 159 грн/МВт∙год
Поточний тариф ОСП 117 грн/МВт∙год

+ 4.2 коп/кВт∙год у 2020
Підтримка ТЕЦ через Гарантованого покупця так
Встановлені ВДЕ на кінець 2019* (без СЕС домогосподарств) 5.8 ГВт
Встановлені ВДЕ протягом 2020* 2.3 ГВт
Генерація ВДЕ у 2020* 11 ТВт∙год
Середньозважений «зелений» тариф за 2020* 4,200 грн/МВт∙год
Середній курс грн/євро на 2020                                                                                                       30.8 грн/євро

СЦЕНАРІЙ «AS IT IS»
на основі ринкових прогнозів введення об’єктів ВДЕ

*без СЕС домогосподарств



КОМПРОМІСНИЙ ВАРІАНТ ЗБАЛАНСУВАННЯ 
бюджету Гарантованого покупця по сценарію «as it is»

 Реструктуризація «зелених» тарифів із продовженням підтримки для існуючих станцій 3.4 млрд грн

 СЕС -20%, ВЕС -10% (при умові згоди 50% компаній на ринку)

 Анулювання pre-PPA (станції введені у 2020 не отримують «зелений» тариф) 
– запровадження вищих квот на аукціони 3 млрд грн

 Запровадження 100% відповідальності за небаланс всіх ВДЕ 1.1 млрд грн

 Відміна субсидіювання технологічних втрат операторів мереж 6.4 млрд грн

 Підвищення тарифу ОСП до 153 грн/МВт∙год (+3.6 коп/кВт∙год)

Результат

Баланс Гарантованого покупця за 2020 рік 0.0 млрд грн

Підвищення цін для споживачів

• на рівні ОСП +2.3%

• на рівні ОСР 1 клас +4.1%

• на рівні ОСР 2 клас +7%


