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П

опри вкрай не просту ситуацію на Сході країни, одним із пріори  тетних регіонів для залучення інвестицій в Україні залишається
Донецька область. Про це неодноразово наголошував Президент В.Зеленський,
зазначаючи важливість відновлення Донбасу через залучення у цей регіон
іноземних інвесторів1. При цьому, за словами Прем’єр-міністра О.Гончарука,
сектор енергетики залишається одним з пріоритетних напрямів для вкладення інвестицій2.
Однією з головних проблем Донецької області наразі залишається якість
електропостачання та дефіцит електричної енергії у Маріуполі. Цю
проблему можна вирішити, зокрема акумулюючи інвестицій в інфраструктуру та проект з альтернативної енергетики.

1

Докладно див.: В Маріуполь приїдуть більш 50 представників міжнародних та українських інвестиційних
фондів. – Бізнес Схід, https://bizshid.com/news/1493-v-mariupol-pryidut-bilsh-50-predstavnykiv-mizhnarodnykhta-ukrainskykh-investytsiinykh-fondiv.
2
Там само.
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ЕНЕРГЕТИЧНІ  ПОТРЕБИ  ОБЛАСТІ
Донецька область – промисловий регіон, у якому зосереджена велика кількість металургійних і машинобудівних виробництв, а також чимало підприємств
вугільної галузі. Область є однією з таких, де виробляється найбільша кількість
металу в Україні, а Маріуполь – один з найбільших центрів чорної металургії України (врізка “Інвестиційний паспорт м.Маріуполь”3).
Інвестиційний паспорт м.Маріуполь
 Маріуполь – місто з металургійною та машинобудівною спеціалізацією.
 До ключових напрямів розвитку економіки міста належить енергетика, а саме
виробництво електроенергії з: (1) біомаси; (2) енергії вітру та сонця; (3) газів та
інших відходів металургійного виробництва.
 Транспорт:
 ДП “Маріупольський морський торговельний порт” – найбільший морський порт
на Азовському морі;
 Траса міжнародного значення М14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ.
 Найбільші промислові підприємства:
 ПрАТ “Маріупольський металургійний комбінат ім.Ілліча”;
 ПрАТ “Металургійний комбінат “Азовсталь”;
 Азовський судоремотний завод ТОВ “СРЗ”.
Наявність металургійного та машинобудівного виробництва потребує значних
обсягів електричної енергії. Проте, обсяги електрозабезпечення Донецького
регіону залишаються далекими від бажаних. Серед головних причин – військова
агресія РФ на Сході країни та втрата внаслідок цього частки генерації на тимчасово непідконтрольній території.
Забезпечення Маріуполя зокрема та Донецької області загалом достатніми
обсягами електричної енергії сьогодні видається украй проблематичним з огляду
на (1) застарілі електричні мережі та інфраструктуру та (2) дефіцит електричної
енергії.
Застарілі електромережі та інфраструктура. Головним показником стану
електромереж та інфраструктури постачання електричної енергії є якість електропостачання. Через конфлікт на Донбасі, Маріуполь з майже 0,5 млн. жителями,
школами, лікарнями, портом і заводами годинами залишається без електричної енергії. У Донецькій області якість електропостачання – одна з найгірших в
Україні. Так, за інформацією НКРЕКП, тривалість непланових перерв у електропостачанні на підконтрольних територіях Донецької області в зазначений період
складала 1 605 хв., або майже 27 год. Це доволі значний показник, беручи до уваги
той факт, що середня по Україні тривалість незапланованих перерв у електропостачанні складає 696 хв., або 11,6 год.4
3

Джерело: Інвестиційний паспорт Маріуполя. – Офіційний сайт міської ради м.Маріуполь, https://
mariupolrada.gov.ua.
4
Докладно див.: Загальноукраїнська інформація та статистична інформація європейських інституцій у
сфері електричної енергії. – Офіційний сайт НКРЕКП, http://www.nerc.gov.ua/?id=39939.
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Дефіцит електричної енергії. Унаслідок втрати через військовий конфлікт
на Донбасі Старобешівської та Зуївської ТЕС, у Донецькій області сьогодні
існує суттєвий дефіцит електроенергії. Компенсувати його можна за допомогою
Запорізької АЕС, проте цей варіант є досить проблематичним у зв’язку із застарілим обладнанням підстанцій на лініях ПрАТ “НЕК “Укренерго” напругою у
750 кВт. Тому для компенсації дефіциту електроенергії у Донецькій області за
рахунок генерації Запорізької АЕС, потрібна реконструкція застарілої інфраструктури “Укренерго”5.
Разом з тим, вирішення цієї складної ситуації існує – Донецька область має
значний потенціал для забезпечення електроенергією власного виробництва
за допомогою альтернативних джерел енергії. Будівництво об’єктів відновлюваної генерації в області дозволить вирішити питання з дефіцитом електричної енергії та відновити застарілу інфраструктуру для безперервного
електропостачання.
Можливості реалізації найбільшої в Україні ВЕС
у Донецькій області
Завдяки значному вітровому потенціалу, розвиток вітрової енергетики в
Донецькій області почався ще в 1996р. з проектування та будівництва Новоазовської ВЕС потужністю у 50 МВт6 у с.Безіменне Донецької області. Тоді
Новоазовська ВЕС складалася з 204 вітрових турбін марки USW 56-100 потужністю 107,5 кВт кожна. Пізніше на ВЕС були встановлені шість вітрових турбін T600-48 потужністю 600 кВт кожна, а згодом були встановлені 25 вітрових
турбін потужністю 2,5 МВт. Через бойові дії на Донбасі Новоазовська ВЕС опинилася на непідконтрольній українській владі території7.
З 2013р. у розвиток вітрової генерації Донецької області не надійшло жодної
інвестиції, що стало причиною “зупинки” галузі. Проте, Донецька область досі
залишається однією з найкращих для будівництва об’єктів вітрової генерації,
чому сприяють:
 великі промислові споживачі, що потребують значних обсягів електричної енергії та можуть у майбутньому стати покупцями всієї виробленої
ВЕС енергії;
 розвинута транспортна інфраструктура, досяжність до двох портів у
Маріуполі та Бердянську;
 великий вітровий потенціал.
5

Докладно див.: Проблеми енергопостачання північної частини Луганської області. – ЕнергоВсесвіт,
https://vse.energy/publication/667-lugansk-obl.
6
Докладно див.: Вітроенергетика. – Офіційний сайт Держенергоефективності, http://saee.gov.ua/
ae/windenergy.
7
Міненерговугілля затвердило перелік електрогенерації в зоні АТО. – Економічна правда, 23 лютого 2015р.,
https://www.epravda.com.ua/news/2015/02/23/529848.
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З огляду на зазначений потенціал Донецької області, 18 липня 2019р. був підписаний Меморандум між ДП “Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод ім.О.М.Макарова”, ДП “Завод “Електроважмаш”, проектною компанією ТОВ “ВІНД ФАРМ” та німецькою компанією “Фурлендер Інтернешнл
Састейнбл Бізнес Менеджмент” щодо співробітництва в реалізації проекту з
будівництва ВЕС потужністю 800 МВт у Донецькій області (Меморандум)8
(врізка “Проект будівництва ВЕС потужністю 800 МВт у Донецькій області”,
карта “Місцезнаходження проекту будівництва ВЕС”). Реалізація проекту відповідає загальним зобов’язанням України перед Енергетичним Співтовариством
щодо встановлених цілей у сфері відновлюваної енергетики та Енергетичній
стратегії України до 2035р., що дозволить вирішити ряд енергетичних проблем регіону шляхом: (1) оновлення електричних мереж та інфраструктури;
(2) генерації електроенергії поряд із промисловими споживачами Маріуполя.
А також, що важливо – дозволить зменшити викиди вуглецю на більше ніж 2 млн. т
щороку та забезпечить електропостачання 540 тис. домогосподарств.
Проект будівництва ВЕС
потужністю 800 МВт
у Донецькій області
 Проектна компанія – ТОВ “ВІНД
ФАРМ”
 Розташування ВЕС: Нікольский та
Мангушський район Донецької
області
 Початок реалізації – серпень 2019р.
 Вітрові турбіни потужністю
5-5,6 МВт
 Очікуваний розмір інвестицій –
$1,2 млрд.
 Початок будівництва першої черги
потужністю 200 МВт – 2019р.

Місцезнаходження проекту
будівництва ВЕС

Оновлення електричних мереж та інфраструктури
Для реалізації великих інвестиційних проектів в енергетиці України важливим є налагодження взаємовигідного співробітництва між інвестором та
головними учасниками ринку електричної енергії. Зокрема, питання приєднання об’єктів із виробництва електроенергії з ВДЕ до Об’єднаної Енергетичної Системи (ОЕС) України вимагає координування з оператором системи
8

Спільний меморандум щодо організації виробництва вітротурбін в Україні. – Українська Вітроенергетична Асоціація, http://uwea.com.ua/ua/news/entry/sovmestnyj-memorandum-po-organizacii-proizvodstvavetroturbin-v-ukraine.
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передачі – “Укренерго”. Така координація здійснюється на підставі 10-річного
плану розвитку мереж Укренерго та має враховувати можливості та інтереси інвесторів у реалізацію проектів ВДЕ.
З метою реалізації проекту будівництва ВЕС потужністю 800 МВт у
Донецькій області проектна компанія ТОВ “ВІНД ФАРМ” разом з підрядною
компанією ТОВ “ДМСС ІНЖИНІРИНГ” та “Укренерго” знайшли наступне
рішення: будуються дві нові повітряні лінії 330 кВ до підстанції збору потужності ВЕС. Перша повітряна лінія 330 кВ буде приєднана до підстанції ПС
750 кВ “Південнодонбаська”9, друга лінія – до ПС 220 кВ “Азовська”10 з її реконструкцією. Крім того, на момент закінчення будівництва повної потужності
ВЕС 800 МВт з повітряних ліній 220 та 330 кВ, які тимчасово не використовуються, буде збудована та введена в експлуатацію нова повітряна лінія Укренерго
330 кВ (карти “Поточна та запланована схеми енергопостачання...”).
Поточна схема енергопостачання Південної частини Донецької області
ПС 750 кВ
“Південнодонбаська

На Старобешівську ТЕС

На ПС
“Харцизька”

ПС 330 кВ “Зоря”
На Запорізьку АЕС

ПС 330 кВ “Мирна”

ПС 220кВ
“Азовська”

9

Докладно див.: ПС 750 кВ “Південнодонбаська”. – Офіційний сайт НЕК “Укренерго”, https://ua.energy/
wp-content/map/Detail.htm?id=92.
10
Докладно див.: ПС 220 кВ “Азовська”. – Офіційний сайт НЕК “Укренерго”, https://ua.energy/wp-content/
map/Detail.htm?id=101.
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Запланована схема енергопостачання Південної частини Донецької області
ПС 750 кВ
“Південнодонбаська

На Старобешівську ТЕС

На ПС
“Харцизька”

ПС 330 кВ “Зоря”
На Запорізьку АЕС

ПС 330 кВ “Мирна”

ПС 220кВ
“Азовська”

Таким чином, запланована схема підключення ВЕС потужністю 800 МВт
передбачає будівництво кільця повітряних ліній 330 кВ навколо Маріуполя.
Варто зазначити, що це буде друге кільце в Україні, оскільки таке кільце з повітряних ліній має лише Київ. Будівництво кільця з повітряних ліній навколо
Маріуполя дозволить не лише видавати повну потужність ВЕС в ОЕС України,
але й значно підвищити надійність енергопостачання Маріуполя та південної частини Донецької області. Також треба зазначити, що під час реконструкції будуть
використовуватися нові технології розвитку мереж, зокрема “розумних” мереж –
Smart Grid.
Мережами передається електрична енергія між виробниками та споживачами. Для управління процесом передачі, розподілу та постачання електричної енергії споживачу використовуються електронні прилади для контролю технічних параметрів та ведеться облік електричної енергії. Контроль технічних
параметрів дозволяє організувати ефективний захист електричних мереж,
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зменшити перерви в постачанні та підвищити якість електричної енергії.
Автоматичний облік електричної енергії дозволяє автоматизувати розрахунки
за електроенергію та вести контроль за втратами під час передачі та розподілу. Електричні мережі, обладнані такими допоміжними пристроями для контролю та автоматичного обліку, називаються “розумними” мережами, або Smart
Grids.
Іншими словами, “розумні” мережі – електричні мережі, які можуть інтегрувати дії всіх підключених до них користувачів – виробників, споживачів та тих,
хто виробляє та споживає одночасно – з метою ефективного забезпечення сталого, економічного та безпечного постачання електроенергії11.
“Розумні” мережі сприяють інтеграції в мережі відновлюваної енергетики, тому що дозволяють організувати спостереження підстанцій та мереж у
реальному часі та виконувати розрахунки режимів роботи в реальному часі, підвищити якість балансування12.
Під час будівництва електричних мереж для приєднання ВЕС потужністю
800 МВт планується застосування “розумних” мереж, що дозволить контролювати стан важливих для регіону мереж у реальному часі та ефективно співпрацювати з “Укренерго” для надійного постачання електричної енергії
Маріуполю. Це також залучить нову технологію в регіон і зробить важливий
перший крок – продемонструє наявний потенціал технології та її ефективність
у підвищенні якості енергопостачання.
Проектування і створення такої схеми приєднання ВЕС вимагає розрахункових досліджень електричних режимів роботи та стійкості ОЕС України. Розрахунки проводяться з метою ідентифікації можливих режимних проблем, утворення “вузьких місць” та формування рекомендацій з їх подолання на ранньому
етапі проекту.
До головних переваг підключення ВЕС 800 МВт у Донецькій області для забезпечення електропостачання можна віднести:
 забезпечення більш надійних зв’язків у магістральній мережі Донбаської
електроенергетичної системи;
 суттєве покращення надійності живлення споживачів Маріуполя, приєднаних до підстанції ПС 220 кВ “Азовська”;
 реконструкція ПС 220 кВ “Азовська” з побудовою нового розподільчого пристрою 330 кВ;
 використання вже існуючих повітряних ліній, що тимчасово не використовуються та простоюють;
 відсутність негативного впливу ВЕС 800 МВт на стійкість енергосистеми.
11

Докладно див.: European Union’s Smart Grids Strategic Research Agenda 2035. – European Technology
Platform SmartGrids, March 2012, https://egvi.eu/wp-content/uploads/2018/01/smartgrids-sra2035.pdf.
12
Докладно див.: Розумні мережі (Smart Grid). – Офіційний сайт НЕК “Укренерго”, https://ua.energy/
majbutnye-ukrenergo/smart-grid.
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ГЕНЕРАЦІЯ  ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ  БІЛЯ  ПРОМИСЛОВИХ
СПОЖИВАЧІВ  м.МАРІУПОЛЬ
На цей час, Старобешівська та Зуївська ТЕС тимчасово не працюють у складі
ОЕС України. Вони складали значну частку генерації Донецької області, що
передавалася у напрямку Маріупольського енерговузла. Проте, в разі реалізації
проекту будівництва ВЕС потужністю 800 МВт, замість вуглеводневої електроенергії, виробленої на ТЕС, споживачі Маріуполя та прилеглих населених пунктів будуть отримувати екологічно чисту “зелену” енергію. При цьому ВЕС покриватиме навантаження регіону і, таким чином, вирішиться питання дефіциту
генерації Донецької області загалом і Маріуполя зокрема.
Беззаперечними перевагами проекту будівництва ВЕС 800 МВт є:
 створення умов для розвитку промисловості у Маріуполі шляхом забезпечення передачі необхідних обсягів електроенергії;
 підвищення надійності енергозабезпечення Маріуполя та прилеглих населених пунктів;
 вирішення проблеми дефіциту генерації, спричиненої відключенням
Старобешівської та Зуївської ТЕС.
ОСОБЛИВОСТІ  ЗАЛУЧЕННЯ  ІНВЕСТИЦІЙ  У  ПРОЕКТ
Крім вирішення проблем електропостачання Донбасу, будівництво ВЕС
800 МВт може дозволити залучити значні інвестиції у Донецьку область.
За даними IRENA, капітальні інвестиції у 1 МВт проекту оншорної ВЕС
складають $1,47 млн. за МВт13. Інші дослідження за 2018р. підтверджують капітальні інвестиції у оншорні ВЕС у обсязі $1,5 млн.14 З огляду на такі дані, загальний обсяг інвестицій в Донецьку область під час реалізації цього проекту може
скласти $1,2 млрд.
Варто зазначити, що останнім часом в Україні спостерігається значне збільшення інвестицій у відновлювану енергетику. Так, інвестиції в “зелену” генерацію України у 2018р. збільшилися на 539% до рекордних $2,1 млрд.15
Залучення інвестицій під проект ВЕС може здійснюватися за допомогою
різних інструментів. Зазвичай, проекти ВДЕ в Україні реалізуються на базі окремих юридичних осіб – проектних компаній. Таке структурування дозволяє
13

Джерело: Renewable Power Generation Costs in 2017. – IRENA, https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/
Agency/Publication/2018/Jan/IRENA_2017_Power_Costs_2018.pdf.
14
Докладно див.: Levelized Cost Of Electricity Renewable Energy Technologies, March 2018. – Fraunhofer Institute
for Solar Energy Systems ISE, https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/en/documents/publications/studies/
EN2018_Fraunhofer-ISE_LCOE_Renewable_Energy_Technologies.pdf; Lazard’s Levelized Cost of Energy AnalysisVersion 12.0 – Lazard, https://www.lazard.com/media/450784/lazards-levelized-cost-of-energy-version-120-vfinal.
pdf.
15
Джерело: Global Trends in Renewable Energy Investment 2019. – BloombergNEF, https://wedocs.unep.
org/bitstream/handle/20.500.11822/29752/GTR2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y&fbclid=IwAR0DiFy_DReuc
MhkA9LuDIUsl1pcV7hYJm9QB_Vscnc4ISJ3hixLdPovhbw.
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використовувати різні інструменти залучення інвестицій під окремий проект. До
головних інструментів залучення інвестицій у відновлювану енергетику України
належать:
 банківське кредитування, як українськими, так і іноземними банками;
 фінансування під покриттям експортно-кредитних агентств (ЕКА), таких як
Euler Hermes (Німеччина), EKF (Данія) та ін.;
 фінансування міжнародними фінансовими інституціями, такими як
ЄБРР, МФК, OPIC (Overseas Private Investment Corporation) та ін.;
 фінансування через ЕРС (Engineering, procurement and construction)підрядника16;
 участь виробників вітрових турбін у статутному капіталі проектної компанії, як наприклад, GE Energy Financial Services виступив міноритарним акціонером проекту будівництва в Запорізькій області вітропарку
98 МВт17.
Для реалізації проекту ВЕС 800 МВт можливо використання всіх зазначених варіантів залежно під побажань і можливостей інвесторів. Для того, щоб
інвестиції були ще більш корисними для України, одним із завдань проекту
будівництва ВЕС є організація виробництва компонентів вітрових турбін в Україні.
Для цього планується:
 залучити одного з провідних світових виробників вітрових турбін для
локалізації виробництва компонентів вітрових турбін;
 використовувати потужності українських підприємств для виробництва
компонентів вітрових турбін.
Локалізація виробництва вітрових турбін. Проект будівництва ВЕС потужністю 800 МВт є достатнім для локалізації в Україні виробництва компонентів
вітрових турбін. Виробники вітрових турбін розглядають можливість локалізації виробництва залежно від ринку збуту або економічно ефективного експорту
вітрових турбін18. Проект будівництва ВЕС відповідає обом критеріям: одночасно
відбувається реалізація проекту 800 МВт, а Україна стає ринком збуту для виробників вітрових турбін. Тому проект ВЕС дозволяє забезпечити збут вироблених
в Україні компонентів вітрових турбін та є досить цікавим для світових виробників вітрових турбін.
16

Докладно див.: ТОП-5 інструментів залучення “зелених” інвестицій. – Вісник офіційно про податки,
29 вересня 2017р., http://www.visnuk.com.ua/ru/publication/100005817-top-5-instrumentiv-zaluchennya-zelenikhinvestitsiy.
17
Докладно див.: General Electric розблокувала $150 млн. для будівництва на Запоріжжі вітропарку
потужністю 98 МВт – Eco Town, https://ecotown.com.ua/news/General-Electric-investuye-150-mln-u-budivnytstvona-Zaporizhzhi-vitroparku-potuzhnistyu-98-MVt.
18
Докладно див.: Globalization in The Wind Energy Industry: Contribution and Economic Impact of European
Companies. – Renewable Energy, Vol. 134, April 2019, рр.612-628, https://www.sciencedirect.com/science/article/
pii/S0960148118312904.
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У 2018р. до провідних виробників вітрових турбін у світі належали Vestas
(Данія), Goldwind (Китай), Envision (Китай), Siemens Gamesa (Іспанія), GE
Renewable Energy (США), Enercon (Німеччина), Nordex Acciona (Німеччина)19.
Відповідно до міжнародної практики, локалізація виробництва вітрових
турбін відбувається у спосіб: (1) ліцензування; (2) створення спільного підприємства; (3) поглинання інших виробництв; (4) девелопмент проектів;
(4) сприяння фінансуванню проектів (діаграма “Шляхи здійснення локалізації”20).
З усіх перелічених варіантів локалізації в Україні застосовувалися лише
деякі. Так, ліцензування застосовується компанією “Фурлендер Віндтехнолоджі” для виробництва вітрових турбін потужністю 2,5 МВт. Вітрові турбіни виробляються на підставі ліцензійної угоди з німецькою компанією
Fuhrlaender Windtechnology LLC 21. Ліцензування надає більше контролю ліцензіату. Проте, доступніші через ліцензування технології, як правило, застарілі.
Шляхи здійснення локалізації
ЛІЦЕНЗУВАННЯ

ЛОКАЛІЗАЦІЯ

Придбання невелих
компаній великими
виробниками вітрових
турбін
Приклад: GE-Alstom,
Nordex-Acciona

Виробник вітрових турбін
надає дозвіл на
виробництво
локальною компанією
Приклад: Senvion
(Німеччина)
надало ліцензування
Goldwind (Китай)
СПІЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
Іноземні виробники
турбін допомагають
технологіями, а локальні
компанії допомагають із
виробничими потужностями
Приклад: Siemens Gamesa

ПОГЛИНАННЯ

СПРИЯННЯ
ФІНАНСУВАННЮ

ДЕВЕЛОПМЕНТ
ПРОЕКТІВ

Фінансування проектів
з будівництва вітрових
електростанцій може
бути обмежене ризиками
певної країни. У такому
випадку виробники
вітрових турбін можуть
допомогти у отриманні
фінансування як умова
здійснення поставки
вітрових турбін.
Приклад: GE

Деякі виробники турбін
здійснюють девелопмент
проектів вітрових
електростанцій для
продажи своїх
вітрових турбін
Приклад: Vestas, Gamesa

19

Джерело: Wind Turbine Manufacturers’ Market Share in 2018, Based On Sales. – STATISTA, https://www.statista.
com/statistics/271031/market-share-of-the-largest-wind-turbine-manufacturers-in-the-world.
20
Складено за: Globalization in The Wind Energy Industry: Contribution and Economic Impact of European
Companies. – Renewable Energy, Vol.134, April 2019, рр.612-628.
21
Історія компанії Вітрові парки. – Winds Parks of Ukraine, http://wpu.com.ua/ua/history/2010.
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Локалізація шляхом створення спільного підприємства з виробником вітрових
турбін надає доступ до нових технологій22.
В Україні також досить поширеною є практика сприяння фінансуванню будівництва ВЕС. Наприклад, компанія General Electric у липні 2019р. забезпечила
фінансування проекту будівництва першої черги Запорізької ВЕС потужністю
98 МВт через співпрацю з OPIC23. Цей проект дозволить GE Renewable Energy
поставити 27 вітрових турбін потужністю 3,6 МВт.
Для України найбільш ефективним способом інвестування може бути забезпечення виробництва компонентів вітрових турбін через спільне підприємство з виробником вітрових турбін. Це дозволить не лише збільшити потужності
відновлюваної генерації, але й сприятиме розвитку машинобудування та залишенню більшої частини інвестицій в Україні.
Так, вартість вітрових турбін у капітальних інвестиціях у будівництво ВЕС
складає 64% загального розміру капітальних інвестицій24. З огляду на це, локалізація виробництва вітрових турбін в Україні може не лише збільшити виробництво електроенергії з ВДЕ, а також збільшити інвестиції у сектор машинобудування. Отже, локалізація виробництва компонентів вітрових турбін через
створення спільного підприємства з виробником вітрових турбін дозволить:
 залишити частину інвестицій в Україні;
 забезпечити додаткові робочі місця;
 зробити чималий внесок у розвиток машинобудівної галузі України;
 налагодити виробництво компонентів для реалізації інших проектів ВЕС
в Україні;
 почати експортувати компоненти вітрових турбін, вироблених в Україні.
Використання потужностей українських підприємств для виробництва вітрових турбін. Для виробництва компонентів вітрових турбін в Україні є всі умови:
 необхідна інфраструктура;
 необхідні ресурси для металургійного виробництва;
 морські порти, які дозволяють транспортувати компоненти вітрових турбін
до інших країн.
Меморандумом про початок реалізації проекту з будівництва ВЕС 800 МВт
в Донецькій області передбачена можливість наступної локалізації компонентів вітрових турбін в Україні25:
 виробництво генераторів на базі ДП “Завод “Елекроважмаш”;
 виробництво башт, лопатей та збір гондол на базі ДП “ВО “Південмаш”.
22

Докладно див.: Globalization in The Wind Energy Industry: Contribution and Economic Impact of European
Companies.
23
GE договорилась с OPIC разблокировать финансирование I очереди Запорожской ВЭС на $150 млн. –
Интерфакс-Азербайджан, http://interfax.az/print/773463/ru.
24
Докладно див.: Future Cost of Onshore Wind. Analysis. – Agora Energiewende, https://pdfs.semanticscholar.
org/dab9/3a5cc9a93659eac730a6869d5b8c8645ae7b.pdf.
25
Інформаційну підтримку організації локального виробництва надасть всесвітньо відомий експерт з вітрової
енергетики Й.Фурлендер.
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Останніми роками, внаслідок втрати контрактів, пов’язаних з РФ, у ДП “ВО
“Південмаш” зменшилася кількість замовлень. Тому локалізація виробництва
вітрових турбін на важливому для України підприємстві дозволить налагодити
продуктивну роботу на виробництві. Водночас, вибір виробничих потужностей в Україні залежатиме від рішення виробника вітрових турбін, який буде готовий організувати в Україні спільне підприємство.
ОСНОВНІ  ВИКЛИКИ  ДЛЯ  РЕАЛІЗАЦІЇ  ПРОЕКТУ  ВЕС  800  МВт
Стосовно розвитку відновлюваної генерації Україна має і зобов’язання, і певні
стратегічні плани. До 2020р. Україна взяла на себе зобов’язання досягти 11%
енергії, виробленої з ВДЕ в загальній структурі енергоспоживання країни26.
Крім того, Енергетична стратегія України до 2035р. передбачає збільшення частки
ВДЕ до 25% у загальному первинному постачанні енергії.
Станом на ІІІ квартал 2019р., потужність реалізованих проектів відновлюваної генерації в Україні, за даними НКРЕКП, склала 4,6 ГВт27. Більшу частину відновлюваної генерації складають проекти сонячної та вітрової генерації. Разом
з великими ГЕС частка енергії, виробленої з ВДЕ у загальній структурі енергоспоживання країни наближається до 10%28.
До кінця 2019р. очікується подальше зростання відновлюваної генерації –
до 5,5 ГВт відповідно до прогнозів НКРЕКП29. При цьому загальна потужність
вітрових проектів повинна складати 1,1 ГВт, тоді як 4 ГВт встановленої потужності до кінця 2019р. очікується отримати від СЕС.
Незважаючи на таке значне збільшення відновлюваної генерації, вже розпочалася робота щодо нових цілей України щодо ВДЕ до 2030р. Так, згідно з дослідженням, проведеним на замовлення Секретаріату Енергетичного Співтовариства,
цілі України до 2030р. можуть бути встановлені на рівні 16,6% енергії, виробленої з ВДЕ, у загальній структурі енергоспоживання країни30. Для впровадження
нових цілей очікується прийняття нового Національного плану дій з відновлюваної енергетики на період до 2030р. З огляду на те, що за ІІІ квартал 2019р. ВЕС
в Україні встановлено майже в 4 рази менше ніж СЕС31, подальша підтримка
проектів ВЕС в Україні є вкрай важливою.
26

Розпорядження КМУ “Про Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020р.”
№902 від 1 жовтня 2014р.
27
Докладно див.: Огляд розвитку сектору ВДЕ за ІІІ квартал 2019р., https://www.slideshare.net/NKREKP/
iii-2019?fbclid=IwAR2pFrySyh0gChVaSkNzUJOr9wsEhGZT13rfYeyNeLce5WzehPAcPW6ykCs.
28
Докладно див.: Guidance for renewable projects in Ukraine: new scheme of support and new electricity
market. – Sayenko Kharenko New Law Firm, http://sk.ua/publications/new-scheme-of-support-and-new-electricitymarket-for-renewable-projects-in-ukraine.
29
Див.: Ринок електричної енергії України: функціонування, виклики, проблеми та шляхи їх подолання.
Презентація НКРЕКП. – офіційний сайт НКРЕКП, http://www.nerc.gov.ua/?news=9395.
30
Докладно див.: Гріцишина М. У чому особливості підтримки відновлюваної енергетики в ЄС. – Mind, 30
листопада 2018р., https://mind.ua/openmind/20191130-u-chomu-osoblivosti-pidtrimki-vidnovlyuvanoyi-energetikiv-es; Study on 2030 overall targets (energy efficiency, renewable energies, GHG emissions reduction) for the
Energy Community, https://www.energy-community.org/dam/jcr:aaa14e87-b69a-40a0-849d-00bb87117bf3/RECG_
TUWien_112018.pdf.
31
Докладно див.: Огляд розвитку сектору ВДЕ за ІІІ квартал 2019р.
∼ 263 ∼

n

ПРАКТИЧНИЙ КЕЙС: ІНВЕСТИЦІЇ У “ЗЕЛЕНУ” ГЕНЕРАЦІЮ ТА “РОЗУМНІ” МЕРЕЖІ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вітрова генерація дозволяє виробляти електричну енергію не лише вдень, як
сонячну, але й вночі. Завдяки цьому, вітрова генерація виробляє більше електроенергії, ніж сонячна, з одного МВт встановленої потужності. Вітрова генерація країн ЄС, згідно з дослідженням WindEurope, перевищує генерацію з інших
видів ВДЕ у країнах ЄС (діаграма “Загальна потужність об’єктів ВДЕ в ЄС”32).
Проте, в Україні встановлених потужностей ВЕС значно менше, ніж СЕС.
Тому підтримка проекту ВЕС 800 МВт дозволить сприяти розвитку вітрової
генерації в Україні.
Загальна потужність об’єктів ВДЕ в ЄС, ГВт
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Однак, під час реалізації проекту будівництва ВЕС 800 МВт постає питання
щодо системи підтримки цього проекту. З 2020р. підтримка проектів ВДЕ
здійснюватиметься на підставі аукціонів, які проводитимуться двічі на рік відповідно до встановлених річних квот. Якщо розглянути можливість реалізації
проекту за новою системою підтримки через аукціони, то виявляються наступні
обмеження для реалізації цього проекту:
 річні квоти для аукціонів;
 недоступність спеціальних квот;
 обмежені строки дії технічних умов на приєднання.
Річні квоти підтримки. Річні квоти підтримки на наступні п’ять років щороку
затверджуватиме Кабінет Міністрів за поданням Міністерства енергетики та
захисту довкілля (Міненерго). При цьому пропозиції щодо розміру річних квот
готуються з урахуванням:
 міжнародних зобов’язань України щодо розвитку відновлюваної енергетики;
 Енергетичної стратегії України до 2035р.;
32

Джерело: Wind Energy in Europe in 2018. – Wind Europe, https://windeurope.org/wp-content/uploads/files/
about-wind/statistics/WindEurope-Annual-Statistics-2018.pdf.
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 звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей;
 плану розвитку системи передачі, стану реалізації проектів будівництва
об’єктів відновлюваної енергетики.
На початку 2019р. представники Міненерго повідомляли, що загальна щорічна
квота на аукціонах складатиме 700 МВт33. При цьому, потрібно враховувати, що
мінімальна річна квота для ВЕС складає 15% річної квоти. У разі встановлення
річної квоти в розмірі 700 МВт, мінімальна річна квота для вітрової генерації
буде 105 МВт. Для реалізації проекту ВЕС 800 МВт з таким розміром квот
потрібно буде не менше 10 років за умови отримання кожного року всієї мінімальної квоти.
Навіть якщо річна квота для ВЕС буде більша за мінімальну, учасник аукціону
не зможе отримати більше 25% річної квоти. З огляду на те, що річні квоти
встановлюватимуться з урахуванням звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей “Укренерго”, не варто очікувати на значні квоти
для ВДЕ. Так, за звітом за 2018р., розвиток ВДЕ, не узгоджений із можливостями забезпечення балансування, належить до одного з ризиків. У якості заходів мінімізації цього ризику зазначено квотування обсягів упровадження ВДЕ
з обгрунтованих технічних та економічних причин34. Це означає, що квоти на
ВДЕ будуть обмежені через брак балансуючих потужностей.
Проект ВЕС 800 МВт завдяки особливим умовам приєднання шляхом будівництва кільця повітряних ліній навколо Маріуполя не несе негативного впливу на
стійкість енергосистеми. Але оскільки квоти для аукціонів ВДЕ надаватимуться
не за територіальним принципом, загальні річні квоти не враховуватимуть можливості реалізації саме цього проекту.
З огляду на можливо невеликі квоти, майбутня система підтримки через
аукціони скоріше стримуватиме реалізацію проекту ВЕС 800 МВт, ніж стимулюватиме реалізацію цього проекту.
Розмір квот для ВЕС повинен враховувати не лише ризики, але й капітальні
інвестиції у будівництво ВЕС, оскільки головною метою впровадження аукціонів
було зниження ціни за електроенергію із ВДЕ. Проекти ВЕС передбачають значні капітальні витрати на будівництво та приєднання. Наприклад, на приєднання
ВЕС потрібно 11% капітальних інвестицій (діаграма “Капітальні витрати на
будівництво типової наземної ВЕС...”35, с.266). З огляду на такі витрати, інвесторів
цікавить будівництво ВЕС потужністю більше 100 МВт. За останній час в Україні
були реалізовані та будуються наступні проекти ВЕС: Тілігульська ВЕС потужністю 565 МВт36, Каланчацька ВЕС потужністю 300 МВт, Чаплинська ВЕС
33

Міненерговугілля пропонує ввести механізм спецквот в новій системі підтримки renewables. –
ExPro Consulting, https://expro.com.ua/novini/mnenergovugllya-proponu-vvesti-mehanzm-speckvot-v-novy-sistempdtrimki-renewables.
34
Докладно див.: Звіт з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей. – НЕК “Укренерго”,
https://ua.energy/wp-content/uploads/2019/04/ZvitAdekvatnostiGenPotuzhnostej_31_03_2019.pdf.
35
Див.: Future Cost of Onshore Wind. Analysis. – Agora Energiewende.
36
ДТЕК має намір побудувати 2 ВЕС загальною потужністю 565 МВт в Миколаївській області. – Finance.ua,
https://news.finance.ua/ua/news/-/450548/dtek-maye-namir-pobuduvaty-2-ves-zagalnoyu-potuzhnistyu-565-mvt-vmykolayivskij-oblasti.
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потужністю 300 МВт37, Сивашська ВЕС потужністю 250 МВт38, Приморська ВЕС
потужністю 200 МВт39, Орлівська ВЕС потужністью 100 МВт та Ботієвська ВЕС
потужністю 200 МВт.
Для прикладу, річні квоти для оншорних ВЕС у Польщі на 2019р. складають
2,5 ГВт40. Це свідчить про те, що вітрова генерація в України та світі розвивається завдяки великим проектам. З огляду на це, річні квоти для вітрової генерації повинні враховувати такі амбітні проекти, як проект будівництва ВЕС 800 МВт.
Недоступність спеціальних квот. Крім загальних річних квот, Уряд може
пропонувати на аукціонах для виробників ВДЕ земельні ділянки для будівництва об’єктів ВДЕ з визначеними технічними параметрами та умовами на
приєднання до електричної мережі. Проте використання цих квот для вітрових
проектів неможливо без належного девелопменту проекту. Реалізація проекту
з будівництва ВЕС починається з вітрового моніторингу, підготовки технікоекономічного обгрунтування для приєднання об’єкту ВДЕ та оцінки впливу на
довкілля. Для будівництва ВЕС потрібно багато невеликих земельних ділянок,
розташованих у певній послідовності залежно від типу вітрової турбіни. Проте,
Капітальні витрати на будівництво типової наземної ВЕС та вітрових турбін
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Докладно див.: Група компаній Віндкрафт. – Invest in Kherson, https://investinkherson.gov.ua/investoram/
istorii-uspihu/%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0
%BD%D1%96%D0%B9-%D0%B2%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%82/.
38
В Киеве состоялось подписание договора о реализации инвестпроекта по строительству ВЭС в Херсонской
области стоимостью $450млн. – Интерфакс-Украина, 6 августа 2018г., https://interfax.com.ua/news/
economic/529440.html.
39
Головна веб-сторінка ДТЕК, https://renewables.dtek.com/business.
40
Див.: Polish Parliament Clears Way for 2.5GW Onshore Wind Auction in 2019. – Recharge Wind, https://
www.rechargenews.com/wind/1827814/polish-parliament-clears-way-for-25gw-onshore-wind-auction-in2019?fbclid=IwAR3AgTCGyPO-fr_VFRb8giw9dl27UK8k-BtGHYNGCoBazwhQYiCREl1i6OU.
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всі ці питання не відображені в законодавстві у разі проведення аукціонів з земельними ділянками. З огляду на це, ні проект ВЕС 800 МВт, ні будь-який інший
проект ВЕС не може бути реалізований через аукціони з земельними ділянками.
Обмежені строки дії технічних умов на приєднання. Змінами до деяких законів
України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел передбачені строки дії технічних умов на приєднання об’єктів енергетики. Зокрема, для об’єктів ВЕС технічні умови є чинними
не більше трьох років з дня їх видачі. Для невеликих проектів ВДЕ такі строки
є досить обгрунтованими. Але для проекту ВЕС 800 МВт, реалізація якого передбачає кілька етапів, цих строків може бути недостатньо. Навіть якщо якась частина
проекту ВЕС 800 МВт отримає право на підтримку на аукціоні, наприклад, для
будівництва черги 100 МВт, то інша частина проекту потужністю 700 МВт може
бути реалізована значно пізніше. У такому випадку технічні умови є чинними
до введення в експлуатацію частини ВЕС, яка отримала право на підтримку за
аукціоном. Проте інші частини ВЕС можуть залишитися не збудованими через
закінчення строку дії технічних умов.
Згідно з наведеним, реалізація проекту ВЕС потужністю 800 МВт у рамках діючої системи підтримки є досить складною. При цьому реалізація проекту
800 МВт має як певні соціальні переваги, так і перепони для реалізації цього
проекту. Тому подальша реалізація проекту потребує спеціальних умов підтримки
з боку держави.
Головними соціальними перевагами реалізації проекту ВЕС 800 МВт для
України є:
 вирішення проблем з електропостачанням у Маріуполі;
 залучення $1,2 млрд. інвестицій у “зелену” генерацію Донецької області;
 відновлення інфраструктури в Донецькій області та впровадження “розумних” мереж;
 локалізація виробництва вітрових турбін в Україні з подальшим розвитком
машинобудування.
При цьому головними перепонами на шляху до реалізації проекту ВЕС
800 МВт є:
 аукціони ВДЕ з обмеженнями щодо річних і спеціальних квот;
 обмежений строк дії технічних умов на приєднання;
 суттєві витрати на приєднання та будівництво ВЕС, які можуть бути покриті
лише в разі реалізації всього проекту 800 МВт;
 відсутність інших засобів підтримки впровадження таких проектів в Україні.
З огляду на важливість реалізації проекту ВЕС у Донецькій області для забезпечення електропостачання Маріуполя та розвитку машинобудування України,
важливими є спеціальні умови для реалізації цього проекту. При цьому, проект
надає не лише “зелену” енергію, але й може дати потужний поштовх для локалізації виробництва вітрових турбін в Україні.
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