
ENERGY STORAGE
Перспективи та особливості інтеграції BESS 
в українській енергосистемі



Загальний огляд BESS у світі

«До 2040 року потужність акумулюючих систем в світі 
збільшиться в 120 разів. Сукупний попит на акумулятори 
досягне позначки 4584 ГВт-год по ємності»

4584 ГВт-год 

Глобальна система зберігання енергії на початку 2019 (ГВт)

Джерело: IHS Markit

Ефективний інструмент для вирішення багатьох сучасних викликів, пов’язаних з 
• первинним резервом
• вирівнюванням частоти в електричній мережі.
• оптимальною інтеграцією ВДЕ в енергетичну систему
• зменшенням використання маневреної газової генерації. 
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Системи накопичення енергії (energy storage)  

На світовому ринку 
накопичувачів будуть 
домінувати:

• США - 1325 МВт
у 2020 р. 

• Китай - 12 500 МВт
у 2024р. 

Прогноз Bloomberg New Energy Finance
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Причини швидкого розвитку ринку 
систем накопичення 

Економічні переваги систем 
накопичення

• стрімке зростання обсягів генерації 
електроенергії об’єктами відновлюваної 
енергетики (очікується, що до 2040 року ВДЕ 
будуть забезпечувати близько 50% світового 
виробництва електроенергії.

• здешевлення технологій зберігання 
електроенергії.

• Зростання кількості електротранспорту 
(20% світового автопарку можуть стати 
електричними до 2030 року)

• Зниження фінансових втрат для учасників 
ринку електричної енергії в цілому, завдяки 
здатності реагувати на потреби енергетичної 
системи за максимально короткий проміжок 
часу;

• Збалансування цінової волатильності на ринку 
електроенергії у періоди нерівномірних змін 
попиту і пропозиції, цим самим зменшивши 
загальні витрати споживачів на 
електроенергію;

• Оптимізація рахунку за електроенергію за 
умови пікової тарифікації;

Два сценарії зниження вартості систем накопичення до 2025 р.
(на прикладі ринку США) 

Джерело: 
McKinsey&Company
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1Engineering, procurement, and construction
2Battery-pack cost includes battery-management system, cells and modules
3Compound annual growth rate, 2017 to 2025

• Мінімізація виробітку електроенергії на вугільних ТЕС за рахунок розміщення резерву первинного регулювання на  BESS
• Мінімізація виробітку електроенергії на вугільних ТЕС за рахунок можливості підключення до електричних мереж 

генерації ВДЕ, які є невичерпні, не порушують екологічного балансу планети, несуть незрівнянно менші ризики для 

навколишнього середовища та не продукують викиди парникових газів і шкідливих речовин

Оцінка впливу на навколишнє середовище:

Загальний огляд BESS у світі



Динаміка зростання встановленої потужності та виробництва електроенергії з ВДЕ (з 

урахуванням прогнозу) в ОЕС України

Встановлена потужність, тис. МВт Виробництво, млрд кВт*год 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2018 2019 2020 2021

2,1
2,6

4,4

5,7 5,9

8,35
7,8

13,4

Прогноз

Факт



Встановлена потужність ВДЕ в ОЕС України

Дата 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.10.2019

ВЕС 942 1 151 3 473 4 314 5 577

СЕС 656 998 2 770 6 937 8 880

Міні/мікро/гідро 100 107 239 235 212

Біогазові/на біомасі 61 106 325 490 532

Усього 1 759 2 362 6 807 11 983 15 201

Дата 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020*

ВЕС 300,5 328,4 389,0 900

СЕС 458,0 758,4 1 224,8 3 400

Міні/мікро/гідро 77,8 92,3 95,8 107

Біогазові/на біомасі 64,3 96,9 98,7 108

Усього 900,6 1 275,4 1 808,3 4 515

ТЕХНІЧНІ УМОВИ ЩОДО ІНТЕГРАЦІЇ ВДЕ, У ТОМУ ЧИСЛІ ВЖЕ ПОБУДОВАНИМИ (МВт)

ВСТАНОВЛЕНА ПОТУЖНІСТЬ ВДЕ (МВт)

* Прогноз



Який ENERGY STORAGE
нам потрібен 
у 2021-2023 рр?
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Який ENERGY STORAGE нам потрібен в період 2021-2030?
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для вторинного регулювання
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Законопроєкт про внесення змін до Закону України «Про ринок електричної енергії»

Оператор системи передачі Оператор системи розподілу Оператор системи накопичення енергії
Побутові споживачі 

(малі непобутові споживачі) 

Оператор системи передачі має право 
здійснювати експлуатацію системи 
накопичення енергії загальною потужністю до 
250 МВт у випадках, коли такі пропозиція таких 
послуг відсутня на ринку та виключно з метою 
надання послуг з диспетчеризації, зокрема для 
забезпечення операційної безпеки, 
забезпечення балансування та інших заходів, 
спрямованих на виконання вимог цілісності 
системи передачі. 

Не використовуються для купівлі або продажу 
електроенергії на ринку електричної енергії

Оператору системи розподілу дозволяється без 
погодження з Регулятором використовувати 
системи накопичення енергії загальною 
потужністю до 20 МВт та лише з метою надання 
послуг з розподілу електричної енергії, зокрема 
для забезпечення операційної безпеки системи 
розподілу чи інших заходів, спрямованих на 
виконання вимог цілісності системи розподілу. 

Не використовуються для купівлі або продажу 
електроенергії на ринку електричної енергії;

Оператору системи накопичення енергії 
дозволяється без погодження з Регулятором 
використовувати системи накопичення енергії 
загальною потужністю до 5 МВт. Використання 
системи накопичення енергії загальною 
потужністю більше 5 МВт вимагає ліцензування.

Оператор системи накопичення енергії продає 
електричну енергію на ринку електричної 
енергії та надає допоміжні послуги

Побутові споживачі (малі непобутові споживачі) 
електричної енергії мають право на 
встановлення у своєму приватному 
домогосподарстві (господарстві) системи 
накопичення енергії, потужність якої 
обмежується величиною, дозволеною до 
споживання за договором про приєднання. 

Мають право: продавати надлишки 
електричної енергії, що виробляється на 
власних електроустановках та / або 
утримується, зберігається в системах 
накопичення

Новий суб’єкт господарювання – оператор системи накопичення енергії (оператор СНЕ) – використовує систему накопичення електричної енергії для 
купівлі-продажу електричної енергії на ринку електричної енергії, та надає допоміжні послуги і є відповідальним за безпечну експлуатацію та технічне 
обслуговування такої системи накопичення енергії 

Ліцензуванню підлягає оператор системи накопичення енергії потужність системи (систем) накопичення енергії якого більше 5 МВт

Оператор системи накопичення енергії зобов‘язаний брати участь у балансуючому ринку відповідно до статті 68 цього Закону, а також брати участь у 
ринку допоміжних послуг та надавати допоміжні послуги відповідно до статті 69 цього Закону



Будівництво системи накопичення енергії 
(battery energy storage) в Україні 

Інтеграція Об’єднаної енергетичної системи України в ENTSO-E є однією з стратегічних цілей
Укренерго, оскільки вона підвищить надійність енергосистеми, забезпечить ефективне використання
енергоресурсів та збільшить обмінну потужність.

Однією з вимог щодо інтеграції ОЕС України в ENTSO-E є забезпечення первинного регулювання
частоти. Окрім того, енергетична стратегія України до 2035 р. передбачає збільшення частки ВДЕ в
структурі генерації до 25%. Збільшення «зеленої» генерації вимагає впровадження резерву з високим
рівнем маневрування. Тому, стає актуальним розвиток швидких накопичувальних потужностей в Україні.

У жовтні 2018 року НЕК «Укренерго» підписала Меморандум про співпрацю з французьким
оператором системи передачі RTE у встановленні систем накопичення енергії в Україні потужністю 200
МВт. Компанія RTE-international буде займатися оцінкою поточних потреб ОЕС в системі накопичення
енергії, та розробкою дорожньої карти впровадження даних систем в Україні.

29 жовтня 2019 року в рамках інвестиційного форума RE:think. Invest in Ukraine в Маріуполі НЕК
«Укренерго» підписала Меморандум з Європейським банком реконструкції та розвитку про спільну
реалізацію проєкту Battery Energy Storage system

• установка 1 BESS 200 МВт

• установка 5 BESS по 40 МВт

Мета:

Варіанти реалізації проєкту:

Імплементація:

Початок Введення в експлуатацію

ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ

2019 2022

Бюджет 
проєкту 122 млн

Відповідно до попередньої оцінки, обсяг BESS, який потребує ОЕС України 

вже у 2021 році, дорівнює 220 МВт/264 МВт*год



Консультаційні послуги Міжнародної фінансової корпорації

• Оцінка інтеграції ВДЕ із нелінійною генерацією та її впливу на якість електроенергії, безпеку та цілісність 

функціонування системи та потреб системи для синхронізації з ENTSO-E;

• Визначення потреби в накопиченні /зберіганні енергії для надання балансуючих та допоміжних послуг, з 

метою забезпечення стабільності, надійності та стійкості системи;

• Аналіз оптимальної конфігурації та обсягу технологічних рішень по накопичувачах енергії та відповідний тип 

технології, що може бути застосована в Україні. 

• Визначення, як різні технології взаємодіятимуть між собою, та яку роль відіграватиме накопичення енергії в 

системі електропостачання України поряд з об'єктами нелінійної генерації ВДЕ та які вимоги будуть 

пред’явлені до системи для синхронізації з ENTSO-E. 

• Оцінка потенційних екологічних та соціальних ризиків та наслідків, що впливають на потенційні проекти 

енергопостачання, відповідні прогалини в інформації та шляхи усунення таких прогалин, а також підтримка 

розвитку накопичувачів енергії відповідно до Стандартів діяльності МФК як концептуальної основи Передових 

міжнародних галузевих практик в управлінні екологічними та соціальними ризиками;

• Оцінка доступних моделей економічної життєздатності та потенційного отримання доходів для підтримки 

інтеграції рішень приватного сектору в сфері накопичувачів у систему електропостачання України. 

• Аналіз прогалин у нормативній базі, виходячи з якого можна напрацювати набір рекомендованих змін і 

доповнень до нормативно-правової бази, необхідних для впровадження проектів накопичення енергії за участі 

приватного сектору в рамках визначених життєздатних бізнес-моделей.

СПІВПРАЦЯ З IFC ПОЛЯГАТИМЕ У НАСТУПНОМУ:

• Впровадження необхідної нормативно-
правової бази та сприятливого 
законодавства 

• Розробка життєздатної бізнес-моделі для 
інвестицій приватного сектору в сектор 
накопичення енергії в Україні. 

• Безпрограшна документація та модель 
закупівель, яка б дала можливість 
проводити на конкурсній основі аукціони 
на інвестиції/проекти в сфері накопичення 
електроенергії за участі приватного 
сектору (у майбутньому)

ОЧІКУВАНИЙ 
РЕЗУЛЬТАТ СПІВПРАЦІ

29 жовтня 2019 року в рамках інвестиційного форума RE:think. Invest in Ukraine
в Маріуполі НЕК «Укренерго» підписала Меморандум з Міжнародною 
фінансовою корпорацією (IFC; належить до структури Світового банку). 



Дякую за увагу!


