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1.1. Огляд енергосистеми
Енергетична система України включає дві торгові зони: Об’єднана енергосистема України та
Бурштинський острів. Існують можливості міждержавних перетоків між енергосистемами
України та Угорщини, Словаччини, Польщі, Румунії, Росії, Білорусії, Молдови. Водночас, в рамках приєднання України до Європейського Енергетичного Співтовариства та Угоди про асоціацію з ЄС, існують чіткі плани щодо інтеграції обох торгових зон Української енергосистеми до
ENTSO-E протягом кількох наступних років.
Встановлена потужність енергосистеми України (без урахування тимчасово окупованих територій ) складає станом на грудень 2020 року1 54 560,1 МВт:

СОНЯЧНІ
ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

9.4%
ГІДРОАКУМУЛЮЮЧІ
ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

ВІТРОВІ
ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

2.1%

БІОЕНЕРГЕТИЧНІ
ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

0.3%

АТОМНІ
ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

25.4%

2.7%

ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

8.8%

ТЕПЛОВІ
ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛІ

11.1%

54 560,1 МВт
ТЕПЛОВІ
ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

40.0%

Сучасний стан енергетики України

Рисунок 1.1. – Розподіл встановлених потужностей за типами генерації.
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Атомні електростанції

13 835.00 МВт

25.4%

Теплові електростанції

21 842.00 МВт

40.0%

6 069.60 МВт

11.1%

Гідроелектростанції

4 812.50 МВт

8.8%

Гідроакумулюючі електростанції

1 487.80 МВт

2.7%

Сонячні електростанції

5 153.90 МВт

9.4%

Вітрові електростанції

1 171.60 МВт

2.1%

187.70 МВт

0.3%

Теплові електроцентралі

Біоенергетичні електростанції

1 https://ua.energy/vstanovlena-potuzhnist-energosystemy-ukrayiny/

У 2020 році в країні було вироблено 148 854 млн кіловат-годин, з яких2 :

З ВІДНОВЛЮВАНИХ
ДЖЕРЕЛ

7.3%

ГІДРО- ТА
ГІДРОАКУМУЛЮЮЧІ
ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

5.1%

БЛОК СТАНЦІЇ
ТА ІНШЕ

1.2%

ТЕПЛОВІ
ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛІ

8.6%

148 854

АТОМНІ
ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

51.2%

млн КВт/г

ТЕПЛОВІ
ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

26.6%

Рисунок 1.2. – Розподіл виробництва електричної енергії за типами генерації.

були вироблені АЕС

51.2%

були вироблені ТЕС

26.6%

були вироблені ТЕЦ

8.6%

були вироблені ГЕС та ГАЕС

5.1%

були вироблені з відновлюваних джерел

7.3%

блок станціями та іншими джерелами

1.2%

Сучасна енергетична система України характеризується значним перевантаженням основних
потужностей (атомних та більшої частини теплових електростанцій) та нестачею маневрових
потужностей, що робить енергосистему однією з найменш гнучких. Через низький рівень води
в деякі роки виникає проблема обмеженості використання водних ресурсів, що загострює проблеми балансування3.

СУЧАСНА ЕНЕРГЕТИЧНА СИСТЕМА УКРАЇНИ
ХАРАКТЕРИЗУЄТЬСЯ ЗНАЧНИМ ПЕРЕВАНТАЖЕННЯМ ОСНОВНИХ
ПОТУЖНОСТЕЙ (АТОМНИХ ТА БІЛЬШОЇ ЧАСТИНИ ТЕПЛОВИХ
ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ) ТА НЕСТАЧЕЮ МАНЕВРОВИХ ПОТУЖНОСТЕЙ,
ЩО РОБИТЬ ЕНЕРГОСИСТЕМУ ОДНІЄЮ З НАЙМЕНШ ГНУЧКИХ

2 https://ua.energy/peredacha-i-dyspetcheryzatsiya/dyspetcherska-informatsiya/dobovyj-grafik-vyrobnytstva-spozhyvannya-e-e/
3 За даними огляду Української вітроенергетичної асоціації за 2019 рік.
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1.2. Технічний стан генеруючого обладнання
Згідно з інформацією оператора системи передачі НЕК Укренерго, що представлена в звіті з
оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей4 технічний стан генеруючих потужностей в Україні є незадовільним та навіть загрозливим з огляду на можливість подальшої
експлуатації генеруючого обладнання.
Технологічну основу генеруючих потужностей у тепловій енергетиці складають пиловугільні енергоблоки критичних параметрів пари потужністю 150–200 МВт та пиловугільні і газомазутні енергоблоки надкритичних параметрів потужністю 300 та 800 МВт на конденсаційних електростанціях5.
Електростанції з енергоблоками були введені в експлуатацію:





потужністю 150 МВт – 1959-1964 роки,
потужністю 200 МВт – 1960-1975 роки,
потужністю 300 МВт – 1963-1988 роки
потужністю 800 МВт – 1967-1977 роки.

51% ВСІЄЇ ВСТАНОВЛЕНОЇ ПОТУЖНОСТІ ТЕПЛОВОЇ ГЕНЕРАЦІЇ
ЕКСПЛУАТУЄТЬСЯ ВЖЕ ПОНАД 60 РОКІВ,
41% - 40-50 РОКІВ

Таблиця 1.1 – Строк роботи атомних електростанцій

Блок

Рівненська АЕС

1

420

22.12.1980

22.12.2010

22.12.2030

2

415

22.12.1981

22.12.2011

22.12.2031

3

1000

21.12.1986

11.12.2017

11.12.2037

4

1000

10.10.2004

07.06.2035

-

1

1000

31.12.1982

02.12.2013

02.12.2023

2

1000

09.01.1985

12.05.2015

31.12.2025

3

1000

20.09.1989

10.02.2020

-

1

1000

10.12.1984

23.12.2015

23.12.2025

2

1000

22.07.1985

19.02.2016

19.02.2026

3

1000

10.12.1986

05.03.2017

05.03.2027

4

1000

18.12.1987

04.04.2018

04.04.2028

5

1000

14.08.1989

27.05.2020

-

6

1000

19.10.1995

21.10.2026

-

1

1000

22.12.1987

13.12.2018

13.12.2028

2

1000

07.08.2004

07.09.2035

-

Запорізька АЕС

Сучасний стан енергетики України

Продовжена
дата
закінчення
терміну
експлуатації

АЕС

Южно-Українська АЕС

10

Проєктна дата
Дата введення закінчення
до експлуатації терміну
експлуатації

Електрична
потужність,
МВт

Хмельницька АЕС

4 https://ua.energy/peredacha-i-dyspetcheryzatsiya/zvit-z-otsinky-vidpovidnosti-dostatnosti-generuyuchyh-potuzhnostej/#1538032249011-abadd3b9-db7ca1e4-9e6d
5 https://ua.energy/peredacha-i-dyspetcheryzatsiya/zvit-z-otsinky-vidpovidnosti-dostatnosti-generuyuchyh-potuzhnostej/#1538032249011-abadd3b9-db7ca1e4-9e6d

Проте, на тільки близько 20 % блоків проводилась реконструкція для збереження можливості
їх подальшої експлуатації, але жодна з реконструкцій не стосувалась приведення екологічних
параметрів блоків до встановлених в Європі екологічних норм. Напрацювання всіх блоків станом на жовтень 2019 року перевищували граничний та парковий ресурс.
Інформація щодо строку роботи атомних електростанцій наведена в таблиці 1.1.
Таким чином, зрозуміло, що українська електроенергетика потребує невідкладної реновації її
обладнання. Подальше зволікання з вирішенням цієї проблеми призводить до суттєвого зниження продуктивності генерації електроенергії, підвищення ризиків енергетичних і техногенних катастроф, збільшення викидів в повітря речовин, шкідливих для здоров’я людей і для
довкілля. Усвідомлення зазначених обставин спонукало уряд визначити оновлення енергетичного обладнання як одну з найважливіших задач країни. Але вирішення цієї задачі є надто коштовним. В таблиці 1.2 надано оцінку вартості реновації обладнання сучасних електростанцій6
Таблиця 1.2. – Вартість реновації обладнання сучасних ТЕС на вугіллі і АЕС
Тип електростанції

Питомі інвестиції, $/кВт

Середня вартість блоку
потужністю 1000 МВт, $млрд

ТЕС

3000 – 6250

4.6

АЕС

6900 – 12200

9.5

Згідно із енергетичною стратегією України до 2035 року тимчасовий надлишок генеруючих потужностей може існувати до 2025 року, після чого без масштабного оновлення генеруючого
обладнання енергетична система України зіткнеться з суттєвою недостачею генеруючих потужностей. На жаль, сьогодні через кризу в енергетичній галузі, пов’язаною із невдалою регуляцією впровадженого ринку електроенергетики, підготовки до такого оновлення не проводиться. Більш того, на сьогодні існує затримка в модернізації атомних електростанцій, яка
викликає занепокоєння7.

УКРАЇНСЬКА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА ПОТРЕБУЄ НЕВІДКЛАДНОЇ
РЕНОВАЦІЇ ЇЇ ОБЛАДНАННЯ. ПОДАЛЬШЕ ЗВОЛІКАННЯ З
ВИРІШЕННЯМ ЦІЄЇ ПРОБЛЕМИ ПРИЗВОДИТЬ ДО СУТТЄВОГО
ЗНИЖЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ГЕНЕРАЦІЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ,
ПІДВИЩЕННЯ РИЗИКІВ ЕНЕРГЕТИЧНИХ І ТЕХНОГЕННИХ
КАТАСТРОФ, ЗБІЛЬШЕННЯ ВИКИДІВ В ПОВІТРЯ РЕЧОВИН,
ШКІДЛИВИХ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я ЛЮДЕЙ І ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ

6

Джерело: Lazard’s Levelized Cost of Energy Analysis—Version 13.0 – 2019 https://www.lazard.com/perspective/lcoe2019

7 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0050_EN.html
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1.3. Проблеми доступу до енергоносіїв
Необхідною складовою для функціонування електростанцій, є енергоносії. Енергоносіями
електростанцій традиційного типу є:




вода, що тече – для ГЕС;
природній газ і вугілля – для ТЕС;
ядерне паливо – для АЕС.

На жаль, ситуація з енергоресурсами традиційних типів в Україні надзвичайно складна.
Водні ресурси, придатні для великих ГЕС, в Україні вже вичерпані. Тому в сухі роки вже наявний
дефіцит не дозволяє експлуатацію наявних ГЕС на повну потужність.
Власного видобутку природного газу, необхідного для функціонування ТЕС на газі, в Україні
недостатньо. Придбання ж газу в Росії, як відомо, веде до підвищення політичних і економічних
ризиків. Крім того, це призводить до виведення значних валютних коштів за кордон, що негативно впливає на вітчизняну економіку.
Умови видобування вугілля в Україні відносяться до найскладніших в світі з гірничо-геологічної точки зору. В Донбасі близько 60% вугілля і 100% вугілля у Львівсько-Волинському басейні
видобувається в тонких (до 1.5 м) і надтонких (0.6-0.7 м) пластах. Це призводить до того, що
якість основної маси українського вугілля знизилась до граничних значень, внаслідок чого суттєво погіршується стан обладнання електростанцій. Також виникає потреба у залученні коштовних природоохоронних технологій спалювання вугілля для зменшення викидів шкідливих
речовин в атмосферу.
Щодо енергоносіїв для атомної енергетики, то Україна має поклади основного первісного вихідного матеріалу – радіоактивного урану. Але обсягів його видобування вистачає не більше,
ніж на 30% потреб АЕС – недостача покривається шляхом імпортних закупівель8. Крім того, що,
на даний час, в Україні відсутні заводи з виготовлення паливних елементів, збагачення урану
для виробництва паливних елементів також не може здійснюватися в країні, оскільки Україна не має статусу ядерної держави. Саме тому, Україна вимушена імпортувати ядерне паливо,
причому до 60 % імпорту припадає на імпорт з Росії. Таке становище, як і ситуація з імпортом
газу, має для України відповідні негативні наслідки. Відсутність диверсифікації цих складових
ядерного циклу унеможливлює формування ринкових цін на відповідну продукцію і послуги.

Сучасний стан енергетики України

Проблема доступу до енергетичних ресурсів була розглянута, зокрема, в енергетичній стратегії
України на період до 2035 року9. Ця проблема відзначена як така, що становить ризик для енергетичної безпеки.
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ПРОБЛЕМА ДОСТУПУ ДО ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ СТАНОВИТЬ
РИЗИК ДЛЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ

8 Джерело: ЦЕНТР РАЗУМКОВА. НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА І ОБОРОНА. №6, 2009. С. 41
9 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245239564&cat_id=245239555

1.4. Технічні можливості щодо імпорту та
експорту
Існують можливості міждержавних перетоків між енергосистемами України та Угорщини, Словаччини, Польщі, Румунії, Росії, Білорусії, Молдови. Потужності міждержавних перетоків станом на початок 2021 року наведені у таблиці 1.3.
Таблиця 1.3. – Потужності міждержавних перетоків
Напрямок міждержавного перетоку

Потужність / пропускна спроможність, МВт

Угорщина, Словаччина, Румунія

650

Польща

235

Республіка Білорусь

900

Російська Федерація

3000

Технічні можливості щодо імпорту та експорту планується змінювати з часом через стратегію
інтеграції Української енергетичної системи до ENTSO-E, що описано далі.

Республіка Білорусь
Польща

235 МВт

900 МВт

Російська Федерація

3000 МВт

Україна
Угорщина, Словаччина, Румунія

650 МВт

WIND
FARM
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1.5. Екологічні проблеми генерації
електроенергії в Україні
В Україні склалась вкрай складна екологічна ситуація. Великі площі території країни є надзвичайно забрудненими і перебувають на межі екологічної катастрофи.
Вступ України до Енергетичного Співтовариства і підписання Угоди про асоціацію з ЄС докорінно змінили ставлення енергетиків до проблем впливів електростанцій на довкілля. Найбільш
складна ситуація в цьому плані складається для ТЕС, що працюють на вугіллі. Спалювання вугілля супроводжується значними обсягами локальних викидів речовин, дуже шкідливих для
здоров’я людей і для довкілля. З рис. 1.3 видно, що питомі викиди забруднюючих речовин в
Україні в рази перевищують нормативи ЄС.
Крім того, ТЕС на вугіллі є найбільш потужними емітентами глобальних викидів парникових
газів, контроль над якими здійснює міжнародне співтовариство країн (Україна серед них), які
підписали “Кіотський протокол до Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату” (1997 рік) і Паризьку кліматичну угоду (2015 рік)10.
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Рисунок 1.3. Питомі викиди забруднюючих речовин ТЕС на вугіллі в Україні і деяких країнах Європи11

10 Джерело: І.А. Вольчин, Н.І. Дунаєвська, Л.С. Гапонич, М.В. Чернявський, О.І. Топал, Я.І. Засядько. Перспективи впровадження
чистих вугільних технологій в енергетику України. – К.:– Гносіз. – 2013. – 320 с.
11 Черноусенко О.Ю. Стан енергетики україни та результати модернізації енергоблоків ТЕС - ISSN 1562-8965. Проблеми загальної
енергетики, 2014
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2.1. Діючі нормативні документи щодо
розвитку енергетики
Напрямок подальшого розвитку енергетичної галузі України задається наступними нормативними документами:



Енергетична стратегія України на період до 2035 року12;
Національний план скорочення викидів від великих спалювальних установок13.

Енергетична стратегія України на період до 2035 року встановлює ключовий пріоритет подальшого розвитку всієї паливно-енергетичної галузі - зменшення імпортозалежності, що має відбуватись, зокрема через розвиток ВДЕ, збільшенню видобутку газу та розвитку енергозбереження та енергоефективності з дотриманням високих екологічних стандартів.
Згідно із енергетичною стратегією існують плани закриття збиткових державних шахт до 2025
року, що додатково сприятиме росту ціни на ринку електричної енергії після 2025 року через
імпорт вугілля для роботи ТЕС, які не будуть закриті.
Також Енергетична стратегія України на період до 2035 року передбачає ріст відновлюваної
генерації, яка стане одним з інструментів гарантування енергетичної безпеки. Крім того відзначається постійно зростаюча необхідність стимулювання розвитку децентралізованої відновлюваної енергетики.
Таблиця 2.1. – Встановлення цілей розвитку енергетики
згідно енергетичній стратегії України до 2035 року
Опис ключового показника ефективності

2015

2020

2025

2030

2035

Частка ВДЕ (включно з гідрогенеруючими потужностями та
термальною енергією) у ЗППЕ, %

4

8

12

17

25

Частка ВДЕ (включно з гідрогенеруючими потужностями) у
генерації електроенергії, %

5

7

10

> 13

> 25

10

15

18

20

Частка місцевих альтернативних видів палива в місцевих
паливно-енергетичних балансах, % до загального
споживання
Обмеження викидів CO2 до рівня 1990 року, %

-

Зниження викидів в СО2 екв. на кінцеве споживання
палива, % від 2010 року
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Частка потужностей у тепловій генерації, що відповідає
екологічним вимогам ЄС (викиди SO2, NOx, золи), %

16

<1

< 60 % < 60 % < 60 % < 50 %
>5

> 10

> 15

> 20

< 10

< 40

85

100

Національний план скорочення викидів від великих спалювальних установок розроблено та
прийнято відповідно до зобов’язань України дотримуватись положень Договору про заснування
Енергетичного Співтовариства. Згідно з Додатком II до цього Договору всі великі спалювальні
установки після 31 грудня 2017 року мають відповідати вимогам Директиви 2001/80/ЄC про обмеження викидів деяких забруднюючих речовин у повітря від великих спалювальних установок.
Згідно зі статтею Договору Україні надано тимчасову можливість відступу від вимог Директиви
2001/80/ЄC та Директиви 2010/75/ЄС, яка змінює першу, шляхом впровадження Національного
плану скорочення викидів, що має суттєве значення для енергетичної безпеки держави.

12 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245239564&cat_id=245239555
13 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/officialcategory?cat_id=245255478

Після завершення терміну дії Національного плану скорочення викидів всі спалювальні установки мають відповідати вимогам Директиви 2010/75/ЄС по викидах забруднюючих речовин.
Строк дії Національного плану скорочення викидів з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2033 року.
Протягом строку дії національного плану передбачені плани щодо зменшення викидів та плани
щодо зменшення встановленої потужності ТЕС і ТЕЦ. Згідно національному плану виведені з
експлуатації енергетичні станції повинні заміщатись такими, що відповідають вимогам Директиви 2010/75/ЄС по викидах забруднюючих речовин.
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Рисунок 2.1. Встановлена потужність ТЕС та ТЕЦ, що не відповідають вимогам ЄС,
згідно національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок

Під час дії Національного плану скорочення викидів Міністерство енергетики щорічно має звітувати про виконання Національного плану скорочення викидів перед Секретаріатом Енергетичного Співтовариства.
Виконання затвердженого національного плану скорочення викидів через кризу в секторі
енергетики затримується, крім заходів щодо збору звітних даних, план фактично не виконується. Тим не менш, якщо Україна не планує вийти з Договору про заснування Енергетичного
Співтовариства, необхідно буде напрацювати чіткі заходи щодо обмеження викидів, а тому ТЕС
та ТЕЦ, які не відповідають вимогам щодо нормам викидів діоксиду сірки (далі – SO2), оксидів
азоту (далі – NOx) та речовин у вигляді суспендованих твердих частинок, будуть плануватись до
виводу з експлуатації або значного обмеження часу їх роботи. З технічної точки зору можливо,
що такі заходи будуть заплановані на час синхронізації з енергосистеми України з ENTSO-E.

ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ТЕРМІНУ ДІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ПЛАНУ
СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ВСІ СПАЛЮВАЛЬНІ УСТАНОВКИ МАЮТЬ
ВІДПОВІДАТИ ВИМОГАМ ДИРЕКТИВИ 2010/75/ЄС ПО ВИКИДАХ
ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН
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2.2. Інтеграція до ENTSO-E
Енергетична стратегія України на період до 2035 року встановлює ціль щодо інтеграції ОЕС
України до енергосистеми синхронної зони континентальної Європи ENTSO-E до 2025 року з
подальшим збільшенням пропускної спроможності до 4 ГВт. Це надасть додаткові можливості
для балансування енергосистеми та створить умови до більш досконалого конкурентного розвитку енергетичного ринку.
Згідно із стратегією розвитку оператора системи передачі НЕК Укренерго14, що була розроблена згідно енергетичної стратегії України, в наступні роки планується інтеграція енергосистеми
України до ENTSO-E. При цьому рівень пропускної спроможності мережі між ОЕС України та
ENTSO-E буде зростати згідно з наступним планом:




В теперішній час пропускна спроможність імпорту 885 МВт, експорту 1450 МВт;
Пропускна спроможність 2200 МВт має бути досягнута в 2023 – 2025 роки;
Пропускна спроможність 4000 МВт має бути досягнута в 2026 – 2029 роки.

Стрес-тест об’єднаної енергосистеми України, який стане основною технічною віхою інтеграції
до ENTSO-E, запланований на 2021 рік.
Інтеграція об’єднаної енергосистеми України в ENTSO-E створює передумови для перспективної стабілізації рівня цін на українському енергетичному ринку та експорту виробленої електричної енергії до країн ЕС.

2.3. Сценарії розвитку енергетики
Подальший розвиток енергетики в Україні найбільш вірогідний в рамках виконання міжнародних зобов’язань України перед Європейським співтовариством, які в першу чергу стосуються
необхідності розвитку відновлюваних джерел енергії. Крім того, для компенсації виведених з
експлуатації потужностей, можливе повільне будівництво атомної генерації.
Для забезпечення керованого розвитку важливо розробити корегування до Енергетичної
стратегії України на період до 2035 року з огляду на затримки з її виконання.

Сучасний стан енергетики України

При цьому затримки, які можуть виникнути при виконанні планів з подальшого розвитку генерації можуть призвести в майбутньому до перевищення попиту над пропозицією електроенергії та росту ринкової ціни на електричну енергію.
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ЗАТРИМКИ, ЯКІ МОЖУТЬ ВИНИКНУТИ ПРИ ВИКОНАННІ ПЛАНІВ
З ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ГЕНЕРАЦІЇ, МОЖУТЬ ПРИЗВЕСТИ В
МАЙБУТНЬОМУ ДО ПЕРЕВИЩЕННЯ ПОПИТУ НАД ПРОПОЗИЦІЄЮ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ТА РОСТУ РИНКОВОЇ ЦІНИ
НА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГІЮ

14 https://ua.energy/pro_kompaniyu/strategiya-ukrenergo/
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3.1. Огляд галузі відновлюваної енергетики
Станом на грудень 2020 року встановлена потужність вітроенергетичного сектору України становила 1 171,6 МВт (без врахування тимчасово окупованих територій). Таким чином, вітроенергетика
залишається другою в країні технологією за встановленою потужністю серед відновлюваних джерел енергії, після сонячної енергетики. Частка вітроенергетики від загальної встановленої потужності сектору ВДЕ становить 18 %, а від встановленою потужності енергетичного сектору 2,2 %15.
У 2018 році був оголошений перехід від «зеленого» тарифу до «зелених» аукціонів, що підштовхнуло вітроенергетичні компанії до активізації своєї діяльності з проєктування та введення в експлуатацію нових вітроенергетичних проєктів16. Тому найвищі темпи зростання встановленої потужності сектору ВДЕ з 2009 року були досягнуті в 2019 році.

800
700
600
500
400
300
200
100
0

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Рисунок 3.1. Щорічний приріст вітроенергетичних потужностей 2014 – 2019 роки
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3.2. Діючі нормативні документи щодо
регулювання відновлюваної енергетики
Відновлювані джерела енергії (ВДЕ) регулюються двома основними законами:
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Закон України «Про ринок електричної енергії»,
Закон України «Про альтернативні джерела енергії».

Існують наступні можливості продавати електричну енергію, що вироблена з альтернативних
джерел енергії:




Продаж електроенергії ДП «Гарантований покупець» за «зеленим» тарифом (існуюча
наразі схема підтримки розвитку відновлюваних джерел енергії);
Продаж електроенергії ДП «Гарантований покупець» за аукціонною ціною (майбутня
схема підтримки розвитку відновлюваних джерел енергії);
Продаж електроенергії на всіх сегментах ринку електроенергії: двосторонні договори
ринок «на добу на перед», внутрішньодобовий ринок та балансуючий ринок за
ринковою ціною.

15 За даними НЕК «Укренерго» https://ua.energy/vstanovlena-potuzhnist-energosystemy-ukrayiny/
16 За даними огляду Української вітроенергетичної асоціації за 2019 рік.

3.3. «Зелений» тариф
«Зелений» тариф є схемою підтримки розвитку ВДЕ, яка була введена в країні у 2009 році. Для
проєктів ВДЕ регулятор (НКРЕКП) встановлює тариф на підставі коефіцієнтів, що діють на дату
вводу в експлуатацію, в залежності від технології та потужності обладнання. Основні умови
встановлення тарифу вказані в Законі «Про альтернативні джерела енергії» та в порядку встановлення «зелених» тарифів, затвердженому НКРЕКП.
«Зелений» тариф пов’язаний із курсом UAH / EUR та перераховується кожного кварталу. Вся
вироблена електрична енергія із ВДЕ продається ДП «Гарантований покупець». При цьому виробники ВДЕ отримують оплату за електричну енергію по «зеленому» тарифу, встановленому для кожного об’єкта ВДЕ. Остаточні строки оплати за попередній місяць залежать від дати
затвердження Регулятором розміру вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел. Оплата за поточний місяць раніше
перераховувалась до кінця наступного місяця, проте за сучасних умов цього, на жаль, не відбувається, і кінцева дата оплата поточного місяця наразі не встановлена.
Таблиця 3.1 – Поточний рівень «зелених» тарифів, євроцентів за кіловат-годину
2015

2016

2017 2019

2020.01
2020.10

2020.11
2020.12

2021

2022

2023
2024

2025
2029

Вітер 600 –
2000 кВт

6,28

6,28

6,28

5,88

5,88

5,78

5,67

5,57

5,15

Вітер > 2000
кВт

9,41

9,41

9,41

8,82

8,82

8,82

8,82

8,82

7,72

Через кризу неплатежів в галузі відновлюваної енергетики України, з серпня 2020 року «зелений» тариф був знижений на 2,5 % для всіх нових вітроенергетичних проєктів, та на 7,5 % для
діючих ВЕС.
Поточний рівень «зеленого» тарифу становить 8,82 євроцентів за кіловат-годину для ВЕС із
ВЕУ потужністю більше 2 МВт. «Зелений» тариф діє до кінця 2029 року.
Проте, відповідно до положень Закону України № 810-ІХ «Про внесення змін до деяких законів
України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії» після 2022 року нові об’єкти з ВДЕ вже не матимуть змогу постачати електроенергію за «зеленим» тарифом. Зокрема, для вітроенергетичних проєктів, щодо яких до 31
грудня 2019 року укладені (попередні) Договори з купівлі-продажу електричної енергії із ДП
«Гарантований покупець», можливість отримання «зеленого» тарифу закінчується 31 грудня
2022 року.

ПІСЛЯ 2022 РОКУ НОВІ ОБ’ЄКТИ З ВДЕ ВЖЕ НЕ МАТИМУТЬ
ЗМОГУ ПОСТАЧАТИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ ЗА «ЗЕЛЕНИМ» ТАРИФОМ.
МОЖЛИВІСТЬ ОТРИМАННЯ «ЗЕЛЕНОГО» ТАРИФУ ЗАКІНЧУЄТЬСЯ
31 ГРУДНЯ 2022 РОКУ
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3.4. Законодавче регулювання походження
електричної енергії
Згідно із законом України «Про ринок електричної енергії» на підтвердження походження
електричної енергії на запит виробника може видаватись гарантія походження електричної
енергії – документ, який видається Держенергоефективності згідно із Порядком видачі, використання та припинення дії гарантії походження електричної енергії для суб’єктів господарювання, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії17.
Гарантія видається в електронному вигляді на безоплатній основі на певний обсяг відпущеної
в електричну мережу електричної енергії для кожної генеруючої установки окремо та для кожний вид джерела енергії. При цьому обсяг визначається з точністю до 1 МВт*год.
Гарантія діє протягом 12 місяців з дня видачі. Гарантія може бути анульована після закінчення
строку дії та через анулювання ліцензії на виробництво електричної енергії.

3.5. Криза галузі відновлюваної енергетики
01.07.2019 року в Україні був впроваджений ринок електричної енергії. З моменту відкриття ринку електроенергії в Україні існують два механізми покладання спеціальних обов’язків
(надалі – «ПСО»): постачання обсягів електроенергії побутовим споживачам за регульованою
ціною нижче ринкової та механізм підтримки ВДЕ. ДП «Гарантований покупець» (надалі – «Гарпок») є виконавцем обох механізмів. Згідно із законом, діяльність Гарпока фінансується через
тариф на передачу оператора системи передачі (надалі – «ОСП»).
Згідно із Законом «Про ринок електричної енергії» всі виробники енергії з ВДЕ продають вироблену електричну енергію ДП «Гарантований покупець» за встановленим кожному виробнику
«зеленим» тарифом, причому всі виробники відновлюваної генерації повинні входити в одну
балансуючу групу, адміністратором якої є саме ДП «Гарантований покупець». Гарпок у свою
чергу реалізує придбану електричну енергію на різних сегментах ринку електричної енергії.

Сучасний стан енергетики України

За законом Гарпок надає оператору системи передачі (ПрАТ НЕК «Укренерго») послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел, за
що отримає плату. Таким чином, через продаж «зеленої» електроенергії та плату за збільшення
частки виробництва електричної енергії з ВДЕ від ПрАТ НЕК «Укренерго», яка покривається
тарифом на передачу, ДП «Гарантований покупець» здійснює виплати виробникам енергії з
відновлюваних джерел енергії.
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Негнучкість та вразливість дизайну ПСО та політичні рішення НКРЕКП є головними чинниками
кризи на ринку відновлюваної енергії. Навіть, враховуючи зниження розміру «зеленого» тарифу, що набуло чинності з 1 серпня 2020 року, встановлений розмір тарифу на передачу все ще
недостатній для покриття витрат на підтримку ВДЕ та оплату боргу, накопиченого у 2020 році.
Через недосконалість сучасного законодавства та ручного регулюванню енергетичною галуззю виникла криза, для подолання якої необхідно внести зміни до законодавства.

17 Постанова Кабінету міністрів України № 771 від 24.07.2013 року - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771-2013-%D0%BF#Text
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4. ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК
ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
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4.1. Розвиток відновлюваної енергетики
через аукціони з розподілу квоти
Наразі діюче законодавство передбачає подальший розвиток відновлюваної енергетики через
аукціони з розподілу квоти на державну підтримку. Аукціони були впроваджені в Україні з 2019
року, але до кінця 2020 року жодний аукціон не був анонсований чи проведений. Закон визначає наступні граничні ціни для аукціонів:



9 євроцентів за кіловат-годину для аукціонів, які будуть проводитись до 31 грудня 2024 року,
8 євроцентів за кіловат-годину для аукціонів, які будуть проводитись після 1 січня 2025 року.

Закон передбачає, що держава опублікує квоти річної підтримки в МВт для кожного типу відновлюваної генерації. Учасники аукціону надають заявки про участь в рамках вказаних квот.
Найнижча ціна отримує державну підтримку на наступні 20 років. Згідно із законом один учасник може виграти до 80% річної квоти.
Квоти підтримки до кінця 2020 року ще не були затверджені, але НЕК «Укренерго», Державне
агентство з енергоефективності та енергозбереження та міністерство енергетики вже анонсували свої індикативні пропозиції.

ПЕРЕДУМОВИ

ДЛЯ ЗНАЧНОГО ЗНИЖЕННЯ ЦІНИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ З ВДЕ
НА АУКЦІОНАХ НЕОБХІДНІ БІЛЬШ ВЕЛИКІ КВОТИ.
ЗА ТАКИХ МАЛИХ КВОТ, ЯКІ БУЛИ ЗАПРОПОНОВАНІ
МІНІСТЕРСТВОМ ЕНЕРГЕТИКИ, ПІДСТАВ ВВАЖАТИ, ЩО
АУКЦІОННІ ЦІНИ БУДУТЬ ЗНАЧНО НИЖЧЕ ЗА ГРАНИЧНІ, НЕМАЄ
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РІЧНІ КВОТИ ПІДТРИМКИ ЗА ПРОПОЗИЦІЄЮ
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Рисунок 4.1 – Річні квоти підтримки за пропозицією НЕК «Укренерго»
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Рисунок 4.2 – Річні квоти підтримки за пропозицією Держенергоефективності
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Рисунок 4.3 – Річні квоти підтримки за пропозицією Міністерства енергетики
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Згідно із запропонованим Міністерством енергетики графіком проведення аукціонів на 2021 рік
перший аукціон для ВЕС запланований на червень із квотою 50 МВт, а другий – на листопад із
квотою 100 МВт18.
Для значного зниження ціни на електроенергію з ВДЕ на аукціонах, необхідні більш великі квоти. За таких малих квот, які були запропоновані Міністерством енергетики, вважати, що аукціонні ціни будуть значно нижче за граничні, немає.
Проте Міністерство енергетики відзначало, що на формування пропозицій щодо річних квот
впливала історія впровадження аукціонів в деяких європейських країнах. В перші роки впровадження аукціонів, аукціонні ціни в були вищі, ніж в подальшому, тому для будівництва меншої
кількості генеруючих потужностей за великою ціною річні квоти на перші роки дії аукціонної
схеми підтримки зменшені.
Законом № 2712-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії» від 25 квітня 2019
року була передбачена можливість постачати електроенергію за «зеленим» тарифом і не приймати участь в аукціонах, якщо суб’єкти господарювання, які мають намір виробляти електричну
енергію з альтернативних джерел енергії уклали договори купівлі-продажу електричної енергії за
«зеленим» тарифом до 31 грудня 2019 року і ввели такі об’єкти в експлуатацію протягом двох років
з дати укладення зазначених договорів - для об’єктів, що виробляють електричну енергію з енергії
сонячного випромінювання, та протягом трьох років з дати укладення зазначених договорів - для
об’єктів, що виробляють електричну енергію з інших видів альтернативних джерел енергії.
Таким чином, станом на 1 січня 2020 року Договори про купівлю-продаж електричної енергії із
ДП «Гарантований покупець» були підписані з компаніями, що розвивають вітрові та сонячні
проєкти, сумарною потужністю 11,13 ГВт 19, 5,6 ГВт з яких відносяться до вітрової генерації. Відкритим залишається питання щодо реалізації цих проєктів.
Аукціони є важливим засобом стимулювання подальшого розвитку відновлюваних джерел в
Україні без якого виконання встановлених цілей Україною неможливо. Тим не менше з огляду
на кризову ситуацію в Україні необхідно врахувати наступні особливості.
Оскільки умови аукціонів не відомі, можливо припустити, що державна підтримка може надаватись для розвитку відновлюваної енергетики в певних регіонах, де є необхідність з боку держави в стимулюванні розвитку. В такому випадку є необхідність в додатковій схемі підтримки
для розвитку відновлюваних джерел, яка буде більш ефективною для держави, враховувати
інтереси інвестора, та забезпечити додаткові вигоди для держави: стимулювання машинобудування, створення робочих місць, та ін.
Крім того, квоти підтримки ще не затверджені, і принципи формування пропозицій не враховують темпів виводу з експлуатації діючих вугільних та атомних генеруючих підприємств, термін експлуатації яких завершується. Запропоновані квоти також не забезпечують розвиток
значних відновлюваних потужностей до 2030 року для виробництва «зеленого» водню.

ПЕРЕДУМОВИ

Криза неплатежів у відновлюваній генерації довела, що рівні діючих «зелених» тарифів неможливо сплачувати без значного фінансового навантаження на всіх непобутових споживачів. А при збалансованому встановленні тарифу на передачу до рівня, який компенсує рівні
«зелених» тарифів, значне фінансове навантаження на непобутових споживачів призведе до
значного росту цін, інфляції та підвищення тарифів. Аукціонні ціни не будуть значно нижчі за
теперішній рівень «зелених» тарифів, тому проблематика фінансування подальшого розвитку
галузі залишається невирішеною.
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18 Міністерство енергетики - http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245495495
19 ДП «Гарантований покупець» - https://www.gpee.com.ua/main/news?id=460

4.2. Необхідність альтернативної схеми
підтримки розвитку відновлюваної
енергетики
Підтримка розвитку відновлюваної енергетики необхідна для стимулювання розвитку галузі
до досягнення її конкурентоспроможності та виправлення недоліків сучасного дизайну ринку
електричної енергії. Поступове виведення з експлуатації застарілих генеруючих потужностей
без паралельного розвитку нових потужностей призведе до неминучого дефіциту електричної
енергії. Якщо це буде відбуватиметься, енергетична залежність України посилиться. Це призведе до збільшення імпорту електроенергії та у гіршому випадку, якщо відбудеться до синхронізації енергетичної системи України з ENTSO-E, призведе до необхідності імпорту більшої
частини електричної енергії в Україну з Російської Федерації та Білорусі. Яскравим прикладом
такого хибного підходу стала ситуація в енергетиці Литви після закриття Інгалінської АЕС.
Через описані вище особливості впровадження системи аукціонів в Україні, які не забезпечують розвиток відновлюваних джерел в необхідному темпі та не вирішують проблему енергозалежності української енергетики, необхідна додаткова схема підтримки, яка би забезпечувала
розвиток відновлюваних джерел енергії без значного фінансового навантаження на енергетичну галузь. Водночас схема підтримки потрібна забезпечувати прийнятний для інвесторів
рівень рентабельності інвестицій, який би врівноважував ризики країни, які наразі визначені
на рівні «Високо спекулятивний»20.
Розвиток відновлюваних джерел до цього моменту відбувався значної частиною з залученням зарубіжного фінансування. При цьому, оскільки значно більше половини коштів при будівництві вітрових та сонячних потужностей витрачалось на закупівлю обладнання, залучені
інвестиції вилучались з економіки України та направлялись в якості сплати за обладнання до
європейських країн та Китаю.
Тому модель схеми підтримки, яка відповідатиме встановленим вимогам, має включати систему опціонального стимулювання власного виробництва комплектуючих обладнання відновлюваної енергетики, яка може обиратись інвестором на власний розсуд. Застосування саме
обладнання, виробленого на українських підприємствах, допоможе «залишати» залучені інвестиції в Україні. Це надасть поштовх розвитку машинобудівної галузі України, створить багато робочих місць, та стимулюватиме розвиток регіонів, де буде зосереджено виробництво.
Оскільки альтернативна схема підтримки має забезпечувати розвиток відновлюваних джерел
без значного навантаження на споживачів, рекомендується схема підтримки, яка дозволить
продавати електричну енергію на ринку електричної енергії за ринковими цінами із надбавкою
за використання обладнання українського виробництва.

МОДЕЛЬ СХЕМИ ПІДТРИМКИ МАЄ ВКЛЮЧАТИ СИСТЕМУ
ОПЦІОНАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ВЛАСНОГО ВИРОБНИЦТВА
КОМПЛЕКТУЮЧИХ ОБЛАДНАННЯ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

20 Міністерство фінансів України - https://mof.gov.ua/uk/kreditnij-rejting-potochni-rejtingi-zagalna-informacija-istorichni-zmini

WIND
FARM

27

28

ПЕРЕДУМОВИ

05

5. ПРОДАЖ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГІЇ
НА РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ
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5.1. Огляд ринку електричної енергії України
Згідно із законом України «Про ринок електричної енергії» виробники з ВДЕ можуть продавати
вироблену електричну енергію на ринку електроенергії.
Існують наступні сегменти ринку, які доступні для виробників з ВДЕ:






Двосторонні договори,
Ринок «на добу наперед»,
Внутрішньодобовий ринок,
Балансуючий ринок,
Ринок допоміжних послуг.

Згідно з реєстром учасників ринку станом на 01 березня 2021 року на ринку «на добу наперед»
та внутрішньодобовому ринку зареєстровано понад 500 учасників, з яких понад 400 мають статус активного учасника21.
В Україні усі учасники ринку, крім споживачів, які купують електроенергію за договором постачання електричної енергії споживачу, несуть відповідальність за свої небаланси електричної енергії.

5.2. Ринок двосторонніх договорів
Учасники ринку мають можливість вільно обирати контрагентів за двосторонніми договорами,
укладати ці договори у довільній формі та на умовах, що визначаються за домовленістю сторін
з урахуванням наступного (що стосується виробників):




виробники мають право продавати електричну енергію за двосторонніми договорами,
крім обсягів, які відповідно до норм цього Закону підлягають обов’язковому продажу на
ринку «на добу наперед»,
розрахунки за двосторонніми договорами здійснюються виключно у грошовій формі.

Виробники електричної енергії - державні підприємства, а також господарські товариства,
частка держави у статутному капіталі яких становить 50 % та більше, господарські товариства,
у статутному капіталі яких 50 % та більше акцій (часток, паїв) належать іншим господарським
товариствам, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, а також
дочірні підприємства, представництва та філії таких підприємств і товариств здійснюють продаж електричної енергії за двосторонніми договорами на електронних аукціонах, порядок проведення яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

ПЕРЕДУМОВИ

Регулятор з метою забезпечення достатнього рівня ліквідності на ринку електричної енергії
має право встановлювати обмеження щодо місячного обсягу продажу електричної енергії за
двосторонніми договорами між виробниками та іншими учасниками ринку електричної енергії,
що входять до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання або є афілійованими між собою. Таке обмеження не може бути більшим 50 % їх місячного обсягу продажу
електричної енергії.
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21 За даними ДП “Оператор ринку»

5.3. Ринок «на добу наперед» та
внутрішньодобовий ринок
Для участі на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку учасники ринку укладають з оператором ринку договір про участь у ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому
ринку за типовою формою.
Купівля-продаж електричної енергії здійснюється за правилами ринку. Для забезпечення ліквідності ринку «на добу наперед» регулятор встановлює мінімальний обсяг електричної енергії, який має продаватись виробниками на ринку «на добу наперед», який складає не більше 30
% виробництва.
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Рисунок 5.1 – Середньозважені ціни та середні щоденні обсяги продажу електроенергії на ринку
«на добу наперед» протягом 2020 року
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Рисунок 5.2 – Середньозважені ціни та середні щоденні обсяги продажу електроенергії
на внутрішньодобовому ринку протягом 2020 року

Ціни на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку є вільними (ринковими) цінами,
але наразі діють цінові обмеження, встановлені регулятором для кожного розрахункового періоду.
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5.4. Норми діючого законодавства щодо
можливості продажу електричної
енергії на ринку
Згідно із положеннями Статті 71 Закону «Про ринок електричної енергії» Електрична енергія,
вироблена на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії
(а з використанням гідроенергії - вироблена лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), може бути продана її виробниками за двосторонніми договорами, на ринку «на добу
наперед», на внутрішньодобовому ринку та на балансуючому ринку за цінами, що склалися на
відповідних ринках, або за «зеленим» тарифом, аукціонною ціною, встановленими (визначеними) відповідно до Закону України «Про альтернативні джерела енергії». Таким чином закон
дозволяє виробникам з відновлюваних джерел продавати вироблену електричну енергію безпосередньо, але тільки за цінами, які діють на цих сегментах ринку.
Продаж електричної енергії за регульованими цінами відбувається наразі через посередника ДП «Гарантований покупець».

5.5. Особливості ринку електричної енергії
Завдяки спеціальним механізмам забезпечення ліквідності обсяг ринку «на добу наперед»
складає близько 20 % від загального виробництва. Поняття ліквідності ринку електричної
енергії зустрічається в законодавстві, але критерії ліквідності, які має встановлювати регулятор, в Україні наразі не визначені, рішення щодо досягнення ліквідності ринку електричної
енергії не прийнято, тому ринок електричної енергії України не є достатньо ліквідним.Крім того
на ринку діють граничні ціни, які встановлюють мінімальну та максимальну ціну на електричну
енергію. Завдяки цьому ріст цін в пікові години споживання утримується. Незважаючи на це,
ринок електричної енергії волатильний, коливання ціни доволі значні.
Тому для приваблення іноземних інвестицій нова схема підтримки подальшого розвитку відновлюваної енергетики повинна передбачати впровадження фіксованого тарифу, за аналогією
із «зеленим» тарифом та аукціонами. Такий фіксований тариф має також бути зафіксований в
EUR на певну дату аналогічно з аукціонними цінами та «зеленими» тарифами.

ПЕРЕДУМОВИ

РИНОК ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ НЕ Є ДОСТАТНЬО
ЛІКВІДНИМ. НА РИНКУ ДІЮТЬ ГРАНИЧНІ ЦІНИ, ЯКІ
ВСТАНОВЛЮЮТЬ МІНІМАЛЬНУ ТА МАКСИМАЛЬНУ ЦІНУ НА
ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГІЮ.
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6. ВИРОБНИЦТВО ОБЛАДНАННЯ В УКРАЇНІ
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6.1. Норми діючого законодавства щодо
виробництва обладнання в Україні
В Законі України «Про альтернативні джерела енергії» затверджена надбавка до «зеленого»
тарифу чи аукціонної ціни за використання обладнання українського виробництва, яка встановлюється тим більше, чим більше процент використання обладнання із України.

Надбавка до «зеленого» тарифу
чи аукціонної ціни, %

Рівень використання обладнання
українського виробництва, %

5

30 та більше, але менше 50

10

50 та більше, але менше 70

20

70 та більше

ПЕРЕДУМОВИ

В законі визначено відсоток використання обладнання, який досягається при використанні вироблених в Україні компонентів вітроенергетичного обладнання:

34

Тип обладнання

Рівень використання обладнання, %

Лопаті

30

Башта

30

Гондола

20

Головна рама

20

Всього

100

6.2. Необхідність подальшого стимулювання
виробництва обладнання в Україні
Потенційно значні європейські виробники виконують умови щодо локалізації виробництва обладнання. Так компанії Siemens Gamesa, Lagerwey/Enercon та Vestas 22 вже локалізували виробництво вітрових турбін навіть в Російській Федерації, та мають перші експортні контракти.
Вітроенергетична галузь в Китаї також заснована європейськими та американськими виробниками вітроенергетичного обладнання. Україна має значні перспективи щодо внутрішнього
ринку збуту вітроенергетичного обладнання та для її використання повинна залишити в законі
стимулювання використання українського обладнання.
Через подальше стимулювання машинобудівної галузі в Україні можна створити робочі місця,
підняти добробут регіонів, де зосереджені підприємства, організувати виробництво товарів з
істотною доданою вартістю, та згенерувати надходження до країни валютної виручки.
На жаль, виробництво вітрових агрегатів в Україні за ліцензією (повне виробництво ВЕУ окремих моделей) не є прибутковим для країни, більшість вироблених вітрових агрегатів використовуються на внутрішньому ринку країни і не експортуються.
Крім того, таке виробництво має ще один вагомий недолік – пов’язання виробників компонентів
з конкретною моделлю вітрової турбіни, таким чином ринки збуту готових компонентів суттєво
звужуються до ринків збуту конкретної моделі вітрової турбіни. Для гармонійного розвитку машинобудівних підприємств необхідно виробляти, в першу чергу, саме компоненти вітротурбін,
які можуть використовуватись для різних моделей вітрових турбін різних виробників, а переоснащення виробництва для виготовлення компонентів однієї чи іншої моделі потребуватиме
незначних технологічних змін. Це потенційно розширить ринки збуту готової продукції за рахунок диверсифікації.
Держава може підтримати виробників, створивши державне кредитно-експортне агентство,
та сформувати передумови для можливості надання експортних кредитів та послуг зі страхування ризиків країни.
Щодо машинобудівних підприємств, які потенційно можуть виробляти продукцію (окремі компоненти вітрових турбін) здатну до експорту, вони матимуть отримати сертифікацію виробництва та продукції у провідних виробників вітрових турбін, продукція яких користується попитом.
Така організація машинобудівельних підприємств дозволить сформувати в подальшому експортно орієнтовану галузь, оскільки компоненти для вітротурбін крупних світових виробників
вітрових турбін, вироблені в Україні, зможуть постачатися на експорт.

ЧЕРЕЗ ПОДАЛЬШЕ СТИМУЛЮВАННЯ МАШИНОБУДІВНОЇ
ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ МОЖНА СТВОРИТИ РОБОЧІ МІСЦЯ, ПІДНЯТИ
ДОБРОБУТ РЕГІОНІВ, ДЕ ЗОСЕРЕДЖЕНІ ПІДПРИЄМСТВА,
ОРГАНІЗУВАТИ ВИРОБНИЦТВО ТОВАРІВ З ІСТОТНОЮ ДОДАНОЮ
ВАРТІСТЮ, ТА ЗГЕНЕРУВАТИ НАДХОДЖЕННЯ ДО КРАЇНИ
ВАЛЮТНОЇ ВИРУЧКИ.

22 https://renewablesnow.com/news/siemens-gamesa-enel-ponder-making-wind-turbines-in-russia-report-583865/
https://www.rechargenews.com/wind/vestas-exports-first-wind-turbine-blades-from-russia-to-denmark/2-1-791958
https://www.rechargenews.com/wind/rosatom-completes-russia-s-largest-wind-farm-with-lagerwey-turbines/2-1-766941
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7. ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА
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7.1. Машинобудівна галузь
В Україні існують всі передумови для швидкого розвитку машинобудівної галузі. Сектор машинобудування є одним з найбільших секторів української переробної промисловості. У 2012 році
валова додана вартість (ВДВ) у машинобудуванні становила 5,5 млрд доларів США – 3,5 % від
загальної ВДВ. Загальна зайнятість у секторі складала 585 тис. осіб (5,5 % від загальної чисельності робочої сили) у 2012 році.
Продуктивність у секторі машинобудування в Україні знаходиться на дуже низькому рівні. Так,
продуктивність праці у машинобудуванні у 2012 році становила лише 79 % від продуктивності праці у переробній промисловості і 67 % від загальнонаціональної середньої продуктивності. Статистика свідчить про величезний дефіцит продуктивності, спричинений нестачею капіталовкладень
та технологій в українське машинобудування. Наслідком фізичної і моральної застарілості обладнання і технологій також є невідповідність якості продукції міжнародним стандартам.
Дефіцит капіталу та технологій в Україні викликаний дією двох факторів. Низькі витрати на робочу силу є стимулом для ефективного поєднання виробничих факторів в бік більш трудомісткого виробництва до того моменту, поки витрати на робочу силу не стануть зростати. Також,
поганий доступ до кредитування та високі відсоткові ставки знижують стимули інвестувати в
основний капітал.
На думку закордонних експертів, існує величезний простір для здійснення інвестицій та
зростання продуктивності сектору машинобудування, що призведе до зростання його міжнародної конкурентоспроможності. Звичайно, конкурентоздатність по ціні може бути досягнута
за рахунок низьких витрат на робочу силу, але більш капіталомістке і технологічне виробництво, скоріш за все, підвищить конкурентоздатність по якості і зробить внесок у підвищення заробітних плат та економічного зростання в Україні. Економічний потенціал українського машинобудування, особливо на підприємствах оборонного комплексу, з його багаторічною історією і
значним технологічним ноу-хау сьогодні використовується далеко не в повній мірі.
Додаткові проблеми виникли у галузі після російської агресії – біля третини продукції українського машинобудування експортувалося до Російської Федерації. Наразі має місце втрата російського ринку збуту продукції. Диверсифікація ринку збуту можлива за рахунок розширення
внутрішнього ринку, а також експорту продукції в інші країни, зокрема, в країни ЄС.
Саме розширення внутрішнього ринку збуту може відбуватись за рахунок стимулювання виробництва компонентів вітрових турбін. Як вже відмічалось раніше стимулювати необхідно
саме виробництво компонентів, зберігаючи можливості виробництва компонентів, які можуть
використовуватись для будь-яких вітрових турбін.

7.2. Металургійна промисловість
Металургійна промисловість України – необхідна передумова розвитку виробництва компонентів в Україні. Так основною сировиною при виробництві веж для вітрових агрегатів є металопрокат. Українські машинобудівні підприємства виробляють весь асортимент металопрокату, необхідного для виробництва веж.

ПЕРЕДУМОВИ

Таким чином організація виробництва веж в Україні може згенерувати додаткові замовлення
для української металургійної галузі. Безумовно, за рахунок економії на логістиці для виробництві веж в Україні саме металопрокат українського виробництва буде мати перевагу.
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Невелике підприємство по виробництву башт потужністю 300 башт на рік потребує понад 120 тис.
т. прокату на рік, що створить досить суттєве доповнення до річного виробництва металопрокату.

7.3. Логістичні можливості
В Україні діють 5 крупних морських портів:






Морський порт «Південний» (Одеська область);
Миколаївський морський порт (м. Миколаїв, р. Південний Буг);
Морський порт «Чорноморськ» (Одеська область);
Одеський морський торговельний порт (м. Одеса);
Маріупольський морський порт (Донецька область).

Крім того, є також значний порт заводу Азовсталь, м. Маріуполь та морський порт в м. Бердянськ. Всі порти здатні на перевантаження великих компонентів вітрових турбін. До всіх
морських портів збудовані шляхи, здатні до перевезення великих негабаритних вантажів.
Звичайно, що з огляду на логістичні витрати виробництво великих компонентів важливо розташовувати поблизу морського порту.
Тому потенційно при розташуванні виробничих підприємств поблизу від морського порту потенційно створює переваги при можливому транспортуванні компонентів для експорту.

7.4. Потенційні внутрішні ринки збуту
Згідно європейській водневій стратегії, Європа планує збудувати 2 х 40 ГВт електролізерів до
2030 року. Україна є партнером Європейського союзу з реалізації цього плану, згідно якого до
2030 року в Україні повинні бути збудовані близько 10 ГВт встановлених потужностей електролізерів23. Більшість з цих потужностей мають бути забезпечені «зеленою» електроенергією,
виробленою, в першу чергу, вітровими електричними станціями.
В Україні поки що відсутня національна стратегія щодо розвитку «зеленого» водню чи план по
будівництву додаткових потужностей електролізерів 10 ГВт до 2030 року. Оскільки енергетична стратегія України на період до 2035 року розроблялась без урахування необхідності будівництва додаткових потужностей відновлюваної генерації для виробництва «зеленого» водню,
це означає, що потенційно Україна має суттєво перевищувати означені в енергетичній стратегії
України плани розвитку ВДЕ.
Таким чином, протягом найближчих років має плануватись суттєве нарощення потужностей
відновлюваної генерації. З цією метою можна і необхідно використовувати компоненти вітроенергетичного обладнання українського виробництва. Крім завантаження українських підприємств машино-будівельного комплексу роботою, такий підхід має додаткову економічну вигоду
для країни - направлення коштів, які можуть бути інвестовані у будівництво нових потужностей
відновлюваної генерації, безпосередньо в економіку України. В іншому випадку, всі інвестиції
на будівництво відновлюваних потужностей будуть спрямовані за кордон для закупівлі компонентів іноземного виробництва, що призведе до фінансового дисбалансу між обсягом інвестицій та їх реальним впливом на економіку країни та здатністю фінансувати розвиток відновлюваної енергетики.
Таблиця 7.1. – Встановлена потужність водневих заводів в Україні згідно із водневою
стратегією Європейського союзу
МВт

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Всього

500

700

1 000

1 400

1 900

2 500

8 000

23 https://static1.squarespace.com/static/5d3f0387728026000121b2a2/t/5e85aa53179bb450f86a4efb/1585818266517/2020-04-01_Dii_
Hydrogen_Studie2020_v13_SP.pdf
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Оскільки для забезпечення електролізерів електричною енергією необхідна відновлювана
енергетика, на виконання цього плану мають бути збудовані до 20 ГВт встановлених вітроенергетичних потужностей24.
Крім того слід розраховувати на розвиток вітрової енергетики за аукціонами та запропонованою за даним документом схемою підтримки.

7.5. Потенційні зовнішні ринки збуту
Потенційними зовнішніми ринками збуту продукції для України є Європейський союз з огляду
на логістичні переваги України серед інших країн – виробників компонентів для вітрових турбін, які не розташовані в Європі.
Згідно з Європейською зеленою угодою, яка передбачає кліматичну нейтральність Європи до
2050 року, вітрові електростанції Європи мають виробляти половину всієї електричної енергії.
Це визначає, що встановлена потужність вітрових електростанцій має зрости з сьогоднішніх
220 ГВт до 1 300 ГВт25.
Виконання цих цілей гарантує не тільки стале завантаження виробників в Європі, але і стабільний
попит на подальші роки на аналогічну продукцію, вироблену в інших країнах, наприклад, в Україні.

ПЕРЕДУМОВИ

ГАРАНТУЄТЬСЯ НЕ ТІЛЬКИ СТАЛЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ВИРОБНИКІВ
ОБЛАДНАННЯ В ЄВРОПІ, АЛЕ І СТАБІЛЬНИЙ ПОПИТ НА
ПОДАЛЬШІ РОКИ НА АНАЛОГІЧНУ ПРОДУКЦІЮ, ВИРОБЛЕНУ В
УКРАЇНІ
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24 Розраховано для коефіцієнту використання потужності 40 %.
25 Європейська вітрова асоціація - WindEurope https://windeurope.org/about-wind/wind-energy-today/
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Для подальшого розвитку енергетики та машинобудівної галузі необхідне реформування галузі із прийняттям змін до Законів «Про ринок електричної енергії» та «Про альтернативні джерела енергії».

8.1. Необхідність встановлення
фіксованої ціни
Концепція подальшого розвитку відновлюваної енергетики має реалізовуватись починаючи з
2022 року, переважно після завершення дії «зеленого» тарифу. Основою для реалізації Концепції мають бути іноземні інвестиції. Таким чином подальший розвиток відновлюваної генерації
можливий за умови фінансової привабливості для інвесторів та прийнятного для енергетичної
галузі України тарифу. Крім того, рівень розвитку технології допоможе забезпечити прийняту
для інвесторів привабливість за умови використання сучасного обладнання і при значно нижчому тарифі.
Через волатильність ціни на електричну енергію, та плаваючий курс гривні до Євро26 основою
необхідного реформування є встановлення фіксованої ціни на електричну енергію, вироблену з альтернативних джерел енергії, з прив’язкою до Євро, аналогічно до фіксованого розміру
«зеленого» тарифу та аукціонної ціни, які визначені в Євро. В рамках реформи пропонується
зафіксувати тариф на базі ринкового, який склався на ринку «на добу наперед».
Для збереження можливості планування інвестицій, розробки документації та закупівлі обладнання такий розмір тарифу має встановлюватись на дату в минулому, яка вже відома потенційним інвесторам, в інакшому випадку волатильність ринкової ціни та плаваючий валютний
курс не дозволять залучити інвестиції та реалізувати проєкт.
Згідно із зазначеним вище, пропонується встановити в якості фіксованого курсу ринковий тариф на перший день роботи нового ринку 01 липня 2019 року, із прив’язкою до Євро за офіційним курсом Євро до гривні на цей день.
Офіційний курс гривні до євро складав 29,764317 грн за євро27, а середньозважена ціна на електричну енергію на ринку «на добу наперед» склала 1594.19 грн / МВт*год.
Таким чином фіксований курс пропонується визначити на рівні 53,56 Євро / МВт*год або 5,356
євроцентів за кВт*год.
Через наявність передумов для зростання ціни на електричну енергію у зв’язку з необхідністю
виводу з експлуатації існуючих атомних та теплових електричних станцій, фіксація курсу для
відновлюваних джерел енергії на розрахованому рівні є вигідним для держави механізмом підтримки розвитку відновлюваних джерел енергії.

РЕФОРМА

ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК ВІДНОВЛЮВАНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ
МОЖЛИВИЙ ЗА УМОВИ ФІНАНСОВОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ДЛЯ
ІНВЕСТОРІВ ТА ПРИЙНЯТНОГО ДЛЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ
УКРАЇНИ ТАРИФУ
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26 Закон України «Про валюту і валютні операції» - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19#Text
27 https://bank.gov.ua/ua/markets/exchangerates?date=01.07.2019&period=daily

8.2. Зміни до встановленої надбавки за
використання обладнання, виробленого
в Україні
Якщо встановлений рівень тарифу не зможе гарантувати інвестору бажаної прибутковості, до
тарифу може бути встановлена надбавка до ринкової ціни за використання українського обладнання. Таким чином інвестор буде стимулювати розвиток вітчизняного машинобудування.
Наразі надбавка вже передбачена в законодавстві, але тільки для «зелених» тарифів чи аукціонної ціни.
Для розвитку Концепції необхідно встановити також надбавку за використання українського
обладнання до фіксованої ціни, яка була описана вище. Надбавка діяла в законодавстві щодо
відновлюваних джерел з 2009 року, але, на жаль, не дала значних результатів, які би відчувались на сьогоднішній день у машинобудівній галузі. Стимулювання виробництва компонентів
вітрових агрегатів в Україні необхідно забезпечити і надалі. Розвиток значних потужностей вітрової енергетики, які передбачені енергетичною стратегією України, не повинно відбуватись
без паралельного розвитку машинобудівної галузі. Як було зазначено вище, лише за умови
використання компонентів власного виробництва більша частка залучених інвестицій залишатиметься в Україні, створюватиме робочі місця, що, в свою чергу, позитивно вплине на підвищення рівня життя населення. Таким чином згенеруються додаткові надходження до фонду
соціального страхування та податки до бюджетів різного рівня.
Таблиця 9.1 – Рекомендований рівень надбавки до ринкового тарифу за використання
обладнання українського виробництва
Рівень використання обладнання
українського виробництва, %

Надбавка до фіксованого
ринкового тарифу, %

30 та більше, але менше 50

15

50 та більше, але менше 70

30

70 та більше

40

Для збереження вільного доступу до ринку всіх виробників, та уникнення створення бар’єрів для
подальшого розвитку вітрової енергетики надбавку до фіксованого тарифу необхідно, як і раніше,
залишити вибірковою. Тобто необхідно уникнути встановлення зобов’язань інвесторів щодо необхідності використовувати виключно українські компоненти. Натомість, необхідно залишити інвестору право вибору, але запропонувати надбавку за умови інвестицій в українське машинобудування.

ЛИШЕ ЗА УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ КОМПОНЕНТІВ ВЛАСНОГО
ВИРОБНИЦТВА БІЛЬША ЧАСТКА ЗАЛУЧЕНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
ЗАЛИШАТИМЕТЬСЯ В УКРАЇНІ, СТВОРЮВАТИМЕ РОБОЧІ МІСЦЯ,
ЩО ПОЗИТИВНО ВПЛИНЕ НА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ
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Рисунок 9.1. – Порівняння діючих та запропонованих тарифів на електричну енергію з ВДЕ
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Оскільки пропонована модель підтримки з ринковими тарифами характеризується значно
нижчими тарифами на вироблену електричну енергію, то для її впровадження не потрібна негайна організація заходів з додаткового фінансування подальшого розвитку.
Більше того, якщо частка проєктів, які можуть бути реалізовані за схемою аукціонів, оберуть
пропоновану схемою підтримку з ринковими тарифами та надбавкою за використання обладнання українського виробництва, що значно знизить навантаження на тариф на передачу
електричної енергії.
Перегляд можливих додаткових джерел фінансування подальшого розвитку надається у цьому
розділі. Для використання всіх цих додаткових джерел фінансування необхідно внести зміни в
Закон України «Про ринок електричної енергії» для зміни механізму фінансування ДП «Гарантований покупець». До фінансування через тариф на передачу електричної енергії необхідно додати
можливість фінансування з державного бюджету, в який будуть сплачуватись додаткові податки.

9.1. Додаткові надходження до галузі
відновлюваних джерел
Через реалізацію концепції передбачається, що проєкти, які не будуть реалізовані через аукціонну систему підтримки, та такі, інвестори яких будуть задоволені середньою прибутковістю,
яка може бути досягнута при продажі електричної енергії за ринковим тарифом, розпочнуть
реалізацію проєктів за пропонованою системою підтримки.
Як вже зазначалось, наразі підписано договорів prePPA на сумарну встановлену потужність
11,13 ГВт. Очевидно, що більшість з цих проєктів не будуть реалізовані, оскільки борги ДП «Гарантований покупець» перед виробникам з відновлюваних джерел складають значні перешкоди залученню інвестицій. Реалізація лише частки з цих проєктів за пропонованою схемою
підтримки за ринковим тарифом призведе до надходження значних інвестицій до галузі відновлюваних джерел.
Крім того, за відсутністю виробництва обладнання в Україні, більша частка інвестицій в відновлювану енергетику, поверталась в якості оплати за обладнання, до машино-будівельних
комплексів країн, де знаходяться виробничі потужності. Враховуючи, що до 64 % вартості вітроенергетичного проєкту складає вартість вітрових турбін28, це дуже значні кошти, які можуть
бути збережені в Україні.
Також значна частка інвестицій поверталась банківським чи фінансовим установам в якості оплати фінансових послуг по обслуговуванню договорів фінансування чи відсотків по кредитних
позиках. Такі витрати могли складати до 9 % від обсягу інвестицій. Оскільки українські банківські установи не мають достатньо ресурсів для фінансування великих проєктів з відновлюваних джерел енергії, то часто ця частка інвестицій також була спрямована в економіку інших
країн, а не України.
До 11 % від обсягу інвестицій інвестори сплачували за приєднання об’єктів електроенергетики
до електричних мереж. Ця частка інвестицій знаходиться під контролем операторів системи
розподілу або оператора системи передачі.
Тільки частка інвестицій, яка використовувалась в якості платні за виконання будівельних робіт, що становить близько 16 % від обсягу інвестицій, спрямовувалась безпосередньо в економіку України.

РЕФОРМА

Через зацікавлення інвесторів використовувати компоненти українського обладнання очікується, що частка інвестицій, які залишаються в Україні значно збільшиться.
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Ці інвестиції будуть направлені в машинобудівну, металургійну, добувну та логістичну галузі, де згенерують прибутки, податки та надходження до державного бюджету та створять нові робочі місця.

28 https://www.irena.org/documentdownloads/publications/re_technologies_cost_analysis-wind_power.pdf

9.2. Податок на викиди
З огляду на виконання Україною зобов’язань щодо скорочення викидів перед міжнародними
партнерами, які були взяті згідно з Рамковою конвенцією Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату (1992 рік) та Паризькою кліматичною угодою (2015 рік) цілком логічним є впровадженням податку на викиди та фінансування подальшого розвитку галузі відновлюваної енергетики за рахунок також цих податків.
Оскільки викиди, що підлягають скороченню, у випадку України досить різноманітні, то поступове впровадження системи таких податків надасть промисловості поштовх щодо поступового
скорочення шкідливих речовин та діоксиду вуглецю. Таким чином Україна зможе скорочувати
викиди не тільки за рахунок зменшення обсягів промислового виробництва.
Для впровадження системи податків на викиди в атмосферу шкідливих речовин та діоксид
вуглецю також необхідно внести зміни в Закон «Про ринок електричної енергії» для впровадження змін в механізм фінансування ДП «Гарантований покупець». Наразі існує можливість
фінансування відновлюваної енергетики тільки через тариф на передачу електричної енергії.
Необхідно передбачити можливість додаткового фінансування галузі відновлюваної енергетики з державного бюджету через надходження оплати податків на викиди шкідливих речовин в
атмосферу, зокрема через податок на викиди діоксиду вуглецю.

9.3. Гарантії походження електричної енергії
17 березня 2021 Секретаріат Енергетичного співтовариства опублікував для обговорення документ
про імплементацію гарантії походження електричної енергії в Енергетичному співтоваристві29.
Гарантії походження підтверджують виробництво енергії з відновлюваних джерел і можуть
слугувати важливим інструментом для збільшення інвестицій у відновлювані джерела енергії та стимулювання енергетичного переходу. Також необхідно відзначити, що система торгівлі гарантіями походження електричної енергії привабить приватний капітал в галузь відновлюваної енергетики та дозволить зменшити витрати на підтримку через тариф на передачу.
Договірні Сторони, зокрема Україна, в даний час відстають у створенні електронної системи,
необхідної для видачі та торгівлі гарантіями походження, незважаючи на те, що вони є обов’язковими згідно з Директивою про відновлювану енергію.
Таким чином, Україна може впровадити такі самі механізми для видачі та торгівлі гарантіями
походження електричної енергії після впровадження в Європейському союзі податків на викиди. Такі механізми дозволять закупівлю українських гарантій походження електричної енергії в
Європейському союзі та прямі інвестиції в українську відновлювану енергетику.

ГАРАНТІЇ ПОХОДЖЕННЯ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ВИРОБНИЦТВО
ЕНЕРГІЇ З ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ І МОЖУТЬ СЛУГУВАТИ
ВАЖЛИВИМ ІНСТРУМЕНТОМ ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
У ВІДНОВЛЮВАНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ ТА СТИМУЛЮВАННЯ
ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПЕРЕХОДУ

29 https://www.energy-community.org/news/Energy-Community-News/2021/03/17.html
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9.4. Подальше реформування галузі
відновлюваної енергетики в Україні
Потенціал реформування галузі енергетики України також не вичерпаний. Існують декілька потенційних можливостей щодо покращення стану в енергетиці:



Реформування механізму ПСО;
Впровадження контрактів на різницю.

Як вказувалось раніше, негнучкий та невдалий механізм ПСО є одною з причин розвитку кризи
в галузі енергетики України. Реформування цього механізму є одною з необхідних передумов
подолання кризи. Наприклад, обов’язки ПСО та обов’язки з розвитку відновлюваної енергетики мають бути розділеними між різними державними підприємствами.

РЕФОРМА

Впровадження контрактів на різницю є механізмом забезпечення більш ефективного для держави розвитку відновлюваних джерел при якому держава сплачує різницю між встановленим
«зеленим» тарифом та ринковою ціною, при цьому виробники мають продавати вироблену
енергію на ринку електричної енергії. На жаль, в Україні такі законодавчі ініціативи лише обговорюються, та і досі не були реалізовані, незважаючи на те, що необхідність такої реформи
вказувалась в меморандумі з виробниками відновлюваної енергії, за результатами якого були
знижені «зелені» тарифи.
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10. РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ
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Концепція має бути реалізована лише за умови організації власного виробництва компонентів
вітрових турбін та сертифікації створеного виробництва у сучасного виробника, продукція якого користується попитом. Тільки за цієї умови власне виробництво буде мати передумови для
експорту продукції, а не тільки покриття внутрішнього попиту.

10.1. Реалізація пілотного проєкту
Впровадження концепції може розпочинатись з реалізації пілотного проєкту. Оскільки основною рисою концепції є організація виробництва компонентів вітрових проектів в Україні, то пілотний проєкт необхідний саме для організації початкового замовлення.
Оскільки виробники вітрових турбін мають залучати виробників компонентів при організації
виробництва компонентів на договірних умовах, необхідно сформувати перше замовлення для
покриття витрат і ризиків виробників.
Організація виробництва компонентів вітрових агрегатів в Україні пов’язана з витратами на
передачу обладнання та know how, навчання персоналу та необхідність сертифікації виробництва. Для покриття таких витрат виробникам обладнання необхідно гарантувати досить значне замовлення з гарантованим фінансуванням. Оскільки організація декількох проєктів з однаковим обладнанням і одночасними строками, гарантованим фінансуванням не є на практиці
можливим, то початок цього процесу необхідно здійснювати за допомогою пілотного проєкту,
який забезпечить виконання вимог виробника обладнання.
Стратегія розвитку Донецької та Луганської областей передбачає реалізацію такого проєкту –
проєкту будівництва вітрової електростанції встановленою потужністю 800 МВт в Нікольському та Мангушському районах Донецької області компанії ТОВ «ВІНД ФАРМ».
Проєкт вже отримав листи зацікавленості від Vestas, Nordex та GoldWind щодо потенційної готовності реалізувати виробництво компонентів вітрових агрегатів в Україні за умови замовлення вітрових турбін на обсяг 800 МВт. Крім того, ТОВ «ВІНД ФАРМ» вказує, що за умови прийняття запропонованої концепцією реформи, IRR інвестицій складе від 12 до 19 %, що є прийнятним
для інвесторів. Компанія вже підписала договір щодо реалізації проєкту. Таким чином, реалізація такого пілотного проєкту продемонструє наявність нового ефективного шляху розвитку
вітрової енергетики та приверне увагу галузі.

10.2. Розвиток інших проєктів за концепцією
Як зазначалось вище у цьому документі, ДП «Гарантований покупець» уклав договори купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом до завершення будівництва (prePPA)
на встановлену потужність відновлюваних джерел 11,13 ГВт. 5,6 ГВт з них відносяться до вітрової генерації. Через кризу в галузі відновлюваних джерел, яка створила значні перешкоди
для приваблення інвестицій, більшість з цих проєктів не зможе бути реалізована. Таким чином,
частка цих проєктів є потенційними учасниками, які почнуть реалізацію саме за реформою, яка
запропонована в концепції.

РЕФОРМА

Таким чином реформа, запропонована концепцією, надасть поштовх для подальшого розвитку
відновлюваної генерації, зокрема вітрової, та створить механізм для реалізації цілей, які були
встановлені в енергетичній стратегії України на період до 2035 року.
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За умови реалізації реформи, яка передбачена даною концепцією, розвиток вітроенергетики
надалі передбачається більш швидкими темпами, ніж передбачено аукціонами. Невеликі та
середні проєкти, які потенційно зможуть змагатися за право отримати державну підтримку у
вигляді аукціонної ціни, будуть з більшою вірогідністю планувати участь у аукціонах з огляду
на можливість претендувати на більший тариф. Інвестори проектів, які не набудуть право на
підтримку в аукціонах, будуть поставлені перед вибором чекати ще декілька місяців для участі
в іншому аукціону, чи змиритися з можливістю реалізувати проєкт цього року із значно нижчім
фіксованим ринковим тарифом.
Зобов’язання України щодо розвитку відновлюваних джерел неможливо виконати маленькими проєктами. Тому запропонована реформа залишить в умовах незначних квот підтримки на
начальному етапі розвитку аукціонів можливість для розвитку великих проєктів, які будуть необхідні для виконання Україною міжнародних зобов’язань.

РЕФОРМА

Таблиця 11.1 – Прогнозовані темпи розвитку вітрової енергетики
за умови реалізації концепції
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Роки

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Реалізована встановлена потужність
вітроенергетичних проєктів на рік, МВт

1000

1000

1200

1350

1500

1800

1800
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Концепція направлена на пожвавлення економіки України шляхом




створення робочих місць,
створення машинобудівних підприємств з вироблення товарів з високою доданою вартістю,
генерації додаткових надходжень до бюджетів різних рівнів та фонду соціального страхування.

«Зелені» тарифи для нових об’єктів вітрової генерації отримати не можливо, для об’єктів, які
ще будуються, можливо отримати «зелений» тільки за умови оформлення prePPA до кінця 2019
року та введення об’єкту в експлуатацію до кінця 2022 року.
Незважаючи на глибоку кризу в енергетиці України, Концепція вказує шлях до поступового та
сталого розвитку вітрової генерації в Україні. В Концепції державі запропонована така схема
підтримки, за якою буде досягнуто баланс попиту та пропозиції щодо стимулювання з боку
держави подальшого розвитку вітрової генерації. Концепція враховує інтереси держави та
інвестора щодо забезпечення розвитку відновлюваної генерації для виконання міжнародних
зобов’язань України та забезпечення заміщення генерації при виводі з експлуатації існуючих
застарілих генеруючих потужностей.
Дана Концепція окреслює необхідні джерела фінансування подальшого розвитку відновлюваної енергетики, зокрема вітрової, а саме:





використання додаткових надходжень,
податків на викиди,
створення ринку гарантій походження електричної енергії та
подальше реформування галузі, в тому числі впровадження контрактів на різницю.

Це потребує праці державних інституцій оскільки передбачає вплив на інші галузі економіки.
Концепція дозволяє Україні не тільки забезпечити свої потреби в енергоносіях, але і не втратити можливості, які надає тренд розвитку «зеленого» водню в Європі. Таким чином зберігається
можливість створення експортної галузі з виробництва «зеленого» водню в Україні з його подальшим експортом до країн Європи.
Крім того розглянуті питання збереження українського експорту металургічних підприємств
при можливому введені імпортних мит чи податків на металургійну продукцію для країн з високими викидами діоксиду вуглецю.
Концепція передбачає використання найкращих світових практик для виводу з кризи галузі
вітрової енергетики. Такі саме методи дозволили подолати глибоку фінансову депресію після
війни країнам з розвиненою ринковою економікою.
США, Німеччина, Франція, Нідерланди, Японія, Норвегія та інші країни в певні періоди своєї
історії в умовах гострої фінансової кризи використовували методи міжгалузевого аналізу американського економіста-математика Василя Васильовича Леонтьєва «Витрати - Випуск», за
який він був удостоєний Нобелівської премії з економіки в 1973 році.

ВИСНОВКИ

Метод полягає в тому, що в умовах гострого дефіциту платоспроможного попиту, в перерахованих вище країнах з високорозвиненою ринковою економікою, впроваджувалися регульовані
ціни. Саме такий підхід, який збалансує попит та пропозицію, необхідний Україні до того часу,
як ринок електричної енергії запропонує інвесторам привабливі умови для інвестування в вітчизняну енергетику.
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Сайт ТОВ «ВІНД ФАРМ»
windfarm.com.ua

youtube.com/watch?
v=BkZErnTpOFw

