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Динаміка розвитку відновлюваної енергетики в Україні
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Структура встановленої потужності об'єктів 
ВДЕ за "зеленим" тарифом (2016 - 2019)
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Структура відпуску електроенергії об'єктами 
ВДЕ  за "зеленим" тарифом (2016 - 2019)

СЕС дСЕС (оцінка) ВЕС мГЕС БіоЕС Всього

5960

2 141

2 897

2333

1 823



Забезпечення балансової надійності ОЕС України

В умовах збільшення частки ВДЕ необхідне зростання
резервів маневрової потужності ОЕС України

Розвиток генеруючих потужностей в умовах
нового ринку, застосування розробленої
Міненерговугілля конкурсної процедури для
стимулювання будівництва:

Високоманеврової генерації із 
необхідними технічними 

характеристиками

Засобів керування попитом з 
метою оптимізації добового 

графіку навантаження

Промислових систем 
накопичення електроенергії 

(потребує врегулювання на законодавчому рівні –

пропозиції надано)

Проблема Рішення
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Порядок проведення конкурсу на будівництво генеруючої
потужності та виконання заходів з управління попитом

Процедури ініціювання конкурсу

Порядку формування конкурсної комісії

Вимог до конкурсної документації та учасників 
конкурсу

Вимог до мінімальної та максимальної величини
додаткової потужності

Гарантійного забезпечення учасників і переможців
конкурсу

Процедури проведення конкурсу та визначення 
переможця

Порядку застосування стимулів

Порядку розрахунку платежів

Порядком 
проведення 

конкурсу 
передбачено 

затвердження



Після затвердження Регулятором звіту з оцінки

відповідності (достатності) генеруючих

потужностей, ОСП готує висновки та 

пропозиції щодо проведення Конкурсу

Висновки

Міненерговугілля

Визначає стимули за результатами їх опрацювання

з іншими ЦОВВ

Опрацьовує висновки ОСП

Готує проект рішення КМУ про проведення

Конкурсу 

Кабінет Міністрів України

Приймає рішення про проведення Конкурсу з 

визначенням термінів, обсягу закупівлі необхідної 

генеруючої потужності та/або заходів з управління

попитом, інших умов відповідно до Порядку 

Утворює Комісію з проведення конкурсу (у разі 

застосування як стимулу плати за послугу із 

забезпечення розвитку генеруючих потужностей

та/або заходів з управління попитом)

Розробляє Конкурсну документацію і подає її 

на затвердження конкурсній Комісії

Функціональна блок – схема конкурсу

Міненерговугілля ОСП

1 етап Конкурсу 
Визначення 

кваліфікованих 

учасників для другого 

етапу конкурсу 

Учасник 

конкурсу

Початок будівництва 

реконструкції, 

модернізація ГП

Введення об’єкту в 

експлуатацію

Робота ГП в ринку 

електричної енергії

Затверджує

надбавку до 

тарифу на 

передачу

2 етап Конкурсу 
Визначення 

переможця (ців) 

серед кваліфікованих 

учасників

Договір між переможцем (ми) та ОСП

Затверджує конкурсну документацію

Конкурсна комісія

Учасник 

конкурсу

Учасник 

конкурсу

ХV
НКРЕКП

VV
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30 календарних днів

90 календарних днів

Впродовж 30 календарних днів з дати 
прийняття рішення КМУ

Не пізніше ніж через 3 місяці з дати 
прийняття рішення КМУ

Термін проведення конкурсу буде 
визначено КМУ але не менше 6 місяців

Впродовж 30 календарних днів

Впродовж 20 календарних днів

Впродовж 10 календарних днів

Відповідно до договору

НКРЕКП затверджує звіт з оцінки
відповідності (достатності) 
генеруючих потужностей ОСП готує висновки та 

пропозиції щодо необхідності
проведення КонкурсуМЕВ опрацьовує пропозиції та можливі 

стимули з іншими ЦОВВ та готує проект 
рішення КМУ про проведення Конкурсу.

КМУ приймає рішення 
про проведення конкурсу

МЕВ утворює конкурсну 
Комісію (у разі застосування 
як стимулу плати за розвиток 
генеруючої потужності)

ОСП розробляє 
Конкурсну документацію
і подає її на затвердження 

конкурсній КомісіїКомісія затверджує Конкурсну 
документацію, що оприлюд-
нюється на  сайтах МЕВ та ОСП Комісія приймає документи 

від учасників конкурсу
Комісія проводить 
кваліфікацію учасників –
перший етап конкурсу

Комісія проводить другий етап конкурсу та  
визначає переможця (переможців) 
шляхом відбору кращої цінової пропозиції

Переможець розпочинає  будівництво 
(модернізацію, реконструкцію) об’єкту

ОСП укладає договір з 
переможцем конкурсу

Переможець надає ОСП копії документів, 
що підтверджують готовність та введення
об’єкта в експлуатацію

ОСП звертається до НКРЕКП щодо включення до тарифу 
на послуги з передачі електричної енергії окремої
складової витрат на плату за придбання послуги із
забезпечення розвитку генеруючої потужності. НКРЕКП 
затверджує відповідну надбавку

ОСП здійснює виплату Переможцю 
надбавки до тарифу за відпущену е/е

Впродовж 10 календарних днів після 
затвердження

Часові періоди процедури проведення конкурсу

Відповідно до договору

Відповідно до договору



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !

Ольга Буславець


