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Заснована в листопаді 2009 року  бізнес-асоціація "Європейсько-українське енергетичне
агентство" (ЄУЕА) як неурядова, неприбуткова організація перетворилася на ефективного адвоката
для реалізації масивного потенціалу відновлюваної енергетики та енергоефективності України,
працюючи в українському бізнес-середовищі, з компаніями з різних куточків світу, урядовими
структурами та іншими ключовими учасниками енергетичного ринку. 

Компанії-члени ЄУЕА: Acciona, Arzinger, Beycelik-Elawan Renewable Energy LLС, CCT Energy, CES,
DTEK, EMERGY AS, EMSOLT, Electrum, Elementum Energy, Eurocape, GOLAW, Guris, Green Genius, GrECo
Ukraine, GSE&C, Huawei, iC consulenten, IMEPOWER, Indian Solar, IRUN Engineering, Investment Fund For
Developing Countries, Irshanska SES, Khmelnytsky Bio Power Plant, Met Energy, Scatec, Schneider Electric
Ukraine, Sfera, Sumitomo Corporation Representative Office, West Solar, Terra Solar, Thermosystems, TIU
Canada, Total Eren, Ukraine Power Resources, Ukrwindinvestments.

СТОРІНКА 2

Цей звіт був розроблений Анастасією Іванько, Іриною Пащук з доповненнями Олександри Гуменюк.
Команда також висловлює подяку за співпрацю Energy Map.

https://euea-energyagency.org/uk/
https://map.ua-energy.org/


СТОРІНКА 3

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ
АЕС –  атомна електростанція

ВДЕ –  відновлювані джерела енергії

ВДР –  внутрішньодобовий ринок

ВЕС – вітроелектростанція

ГАЕС –  гідроакумулююча електростанція

ГЕС –  гідроелектростанція

ДАЕЕ –  Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

ЕЕ - енергоефективність

мГЕС – мікрогідроелектростанції (не більше 200 кВт), мінігідроелектростанції (від 200 квт, але не більше 1 МВт),
малі гідроелектростанції (від 1 МВт до 10 МВт)

нСЕС - наземні сонячні станції

НКРЕКП –  Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

ОЕС –  Об'єднана енергетична система

ОСП –  Оператор системи передач (НЕК "Укренерго")

РДН – ринок "на добу наперед"

СЕС – сонячна електростанція

ТЕЦ – теплоелектроцентраль

ТЕС ГК – енергогенеруючі компанії теплових електростанцій

фСЕС - фасадні СЕС; сонячні електростанції, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будівель та
інших капітальних споруд



СТОРІНКА 4

КОРОТКЕ РЕЗЮМЕ
За даними НКРЕКП, станом на 01 грудня 2021 року встановлена потужність об`єктів, які працюють за
"зеленим" тарифом разом із домашніми СЕС в Україні склала 9656.1 МВт. Нова додана потужність
промислових об’єктів ВДЕ від початку 2021 року складає 714.3 МВт. З них всього ВЕС - 1672.9 МВт, за 2021
рік додана потужність 358.8 МВт, всього СЕС - 6381.2 МВт, за 2021 рік нова додана потужність 287.7 МВт,
всього біоенергетики - 275.9 МВт, за 2021 рік нова додана потужність 63.8 МВт, всього домашніх СЕС –
1205 МВт.

Лідирує за встановленими потужностями СЕС Дніпропетровська область, з обсягом сонячної енергії 1139
МВт, за встановленими потужностями ВЕС – Запорізька область з обсягом вітрової енергії 595.8 МВт, за
встановленими потужностями мГЕС – Вінницька область, з обсягом невеликої гідроенергетики – 24.6 МВт.
Миколаївщина лідирує за встановленими потужностями в обсязі 26.8 МВт електростанцій, що працюють на
біомасі, а Хмельниччина – в обсязі 27.5 МВт електростанцій, що працюють на біогазі.

Частка ВДЕ у загальній структурі генерації об’єднаної енергетичної системи (ОЕС) України у листопаді
2021 року - 6.1%.  За 2021 рік ВДЕ разом з ГЕС та ГАЕС склали частку у 14,7%, де ГЕС та ГАЕС – 6,7%, а
ВДЕ – 8%.  За 2020 рік ВДЕ разом з ГЕС та ГАЕС склали частку 12,4%, де ГЕС та ГАЕС – 5,1%, а ВДЕ –
7,3%. Нагадаємо, що наразі ціллю зазначено частка 25% в Стратегії економічного розвитку до 2030 року.

73,1% споживання електроенергії припадає на промисловість та населення, 4635.1 млн МВт*год (41.4%)
та 4001.5 млн МВт*год (31.7%) відповідно. Водночас ці сектори мають найбільший потенціал до
енергоефективності. Саме тому ЄУЕА розпочало проект у напрямку енергоефективності в промисловості
разом з UNIDO.

Станом на 28.01.2022 рівень оплати за "зеленим" тарифом становить: за січень - 93%, лютий - 93%,
березень - 93%, квітень - 93%, травень - 80%, червень - 80%, липень - 80%, серпень - 86%, вересень -
80%, жовтень - 62%, листопад - 94%, грудень – 68%. Середній показник рівня оплати за 2021 - 83.5%. 

Борг за 2020 рік погашено повністю перед усіма виробниками електроенергії з ВДЕ, борг за 2021 рік
орієнтовно 10 млрд грн. Причиною є недостатній рівень тарифу на передачу, включаючи і на 2022 рік. 

http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245619746&cat_id=245183225&fbclid=IwAR0VkHjbEjUoRkGjbEhvR7ZUNBiTZLbiJTjRd6AuxsaVt9PGRRHGHmQx4Dk
https://euea-energyagency.org/uk/pacesetter-award/


За даними Оператора системи передачі ПрАТ "НЕК
"Укренерго", встановлена потужність енергосистеми
України станом на грудень 2021 року загалом становить
56169.0 МВт, з них потужність об’єктів ВДЕ, що введені в
експлуатацію – 8056.2 МВт, з яких: СЕС - 6283.0 МВт,
ВЕС - 1529.0 МВт, станції на біопаливі - 244.2 МВт.
Порівняно з попереднім місяцем, встановлена потужність
об’єктів ВДЕ зросла на 71.0 МВт.*

Відмінність між даними про встановлену потужність ВДЕ
в ОЕС між ОСП "НЕК "Укренерго" та НКРЕКП полягає в
тому, що НКРЕКП публікує інформацію про всі об'єкти, що
отримали "зелений" тариф, в той час, як ОСП публікує
лише про ті, які вже розпочали комерційну генерацію
електроенергії. Зазвичай є часовий проміжок між
отриманням "зеленого" тарифу та запуском станції.

Порівняно з 2015 роком, загальна потужність об’єктів
ВДЕ збільшилась на 7453.8 МВт, або в 7,5 разів. Зокрема,
потужність СЕС збільшились на 5949.2 МВт, ВЕС на
1246.9 МВт, ГЕС на 33.9 МВт, станцій на біомасі на 116.8
МВт та станцій на біогазі на 107.1 МВт. Порівняно з 2020
роком, потужність СЕС зросла на 287.7 МВт, ВЕС на 358.8
МВт, ГЕС на 4.0 МВт, станцій на біомасі на 43.1 МВт та
станцій на біогазі на 20.7 МВт.

*Надані дані Укренерго та НКРЕКП не враховують
домашні СЕС, що також є генеруючими електроенергію
об'єктами та складають на кінець четвертого кварталу
2021 року 1205 МВт встановлених генеруючих
потужностей.
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Встановлена потужність енергосистеми України

Джерело: Energy Map - Встановлена електрична потужність у розрізі генерації.
URL:https://map.ua-energy.org/uk/resources/c51a16bc-e990-40db-b790-63624d823daa/

Джерело: Energy Map - Встановлена електрична потужність виробників "зеленої" енергії.
URL:https://map.ua-energy.org/uk/resources/699855af-945a-477a-93e7-d479b56f8e2c/

https://map.ua-energy.org/uk/resources/c51a16bc-e990-40db-b790-63624d823daa/
https://map.ua-energy.org/uk/resources/699855af-945a-477a-93e7-d479b56f8e2c/


*Основні дані за статистикою НКРЕКП, НЕК "Укренерго" для ГЕС та 
ГАЕС та ДАЕЕ для домашні СЕС.

Джерело: Energy Map - Встановлена електрична потужність 
виробників "зеленої" енергії. URL:https://map.ua- 
energy.org/uk/resources/699855af-945a-477a-93e7-d479b56f8e2c/

*Основні дані за статистикою НКРЕКП, окрім домашніх СЕС
(джерело: ДАЕЕ)

Джерело: Energy Map - Встановлена електрична потужність
виробників "зеленої" енергії. URL:https://map.ua-
energy.org/uk/resources/699855af-945a-477a-93e7-d479b56f8e2c/

Загальна встановлена потужність ВДЕ в Україні включно з
ГЕС, ГАЕС та домашніми СЕС складає 15852.3 МВт, де нСЕС -
6226.9 МВт, ГЕС - 4829.3 МВт, ВЕС - 1672.9 МВт, ГАЕС -
1487.8 МВт, домашні СЕС - 1205.3 МВт, фСЕС - 154.2 МВт,
біомаса - 151.8 МВт, біогаз - 124.1 МВт.

Загальна встановлена потужність ВДЕ станом на 01.12.2021 за
даними НКРЕКП та включно з домашніми СЕС, але без ГЕС і
ГАЕС, складає 9656.1 МВт, де нСЕС - 6226.9 МВт, ВЕС - 1672.9
МВт, домашні СЕС - 1205.3 МВт, фСЕС - 154.2 МВт, біомаса -
151.8 МВт, біогаз - 124.1 МВт, мГЕС - 120.9 МВт.

Джерело: Energy Map - Встановлена електрична потужність виробників
"зеленої" енергії. URL:https://map.ua-energy.org/uk/resources/699855af-
945a-477a-93e7-d479b56f8e2c/

Джерело: Energy Map - Встановлена електрична потужність у розрізі
генерації.URL:https://map.ua-energy.org/uk/resources/c51a16bc-e990-
40db-b790-63624d823daa/

Загальна встановлена потужність ВДЕ в Україні станом на
01.12.2021 за даними НКРЕКП без врахування домашніх СЕС
становить 8450.8 МВт, де нСЕС - 6226.9 МВт, фСЕС - 154.2
МВт, біомаса - 151.8 МВт, мГЕС - 120.9 МВт, біогаз - 120,2
МВт.

СТОРІНКА 6

Загальна встановлена потужність ВДЕ по ОЕС України за
грудень за даними НЕК "Укренерго" склала - 8056.2 МВт.

https://map.ua-energy.org/uk/resources/699855af-945a-477a-93e7-d479b56f8e2c/
https://map.ua-energy.org/uk/resources/699855af-945a-477a-93e7-d479b56f8e2c/
https://map.ua-energy.org/uk/resources/699855af-945a-477a-93e7-d479b56f8e2c/
https://map.ua-energy.org/uk/resources/699855af-945a-477a-93e7-d479b56f8e2c/
https://map.ua-energy.org/uk/resources/c51a16bc-e990-40db-b790-63624d823daa/


За листопад 2021 року приріст потужностей з ВДЕ по Україні відсутній. Від початку року приріст становить 7.96%. Порівняно з
листопадом 2020 року загальний приріст потужностей ВДЕ  становить 9.23%, зокрема для СЕС - 4.72%, ВЕС - 27.3%, ГЕС -
3.44%, біомасових ТЕС - 39.67% та біогазових ТЕС - 20.06%.

СТОРІНКА 7

Встановлена потужність об'єктів ВДЕ за
регіонами України

Джерело: Energy Map - Встановлена електрична потужність виробників "зеленої" енергії.
URL:https://map.ua-energy.org/uk/resources/699855af-945a-477a-93e7-d479b56f8e2c/

https://map.ua-energy.org/uk/resources/699855af-945a-477a-93e7-d479b56f8e2c/
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Встановлена потужність ВДЕ за видами
генерації та топ-3 області

Джерело: Energy Map - Встановлена електрична потужність виробників "зеленої" енергії.
URL:https://map.ua-energy.org/uk/resources/699855af-945a-477a-93e7-d479b56f8e2c/ 

СЕС: Дніпропетровська (1139.0 МВт), Миколаївська (908.7 МВт), Одеська (526.5 МВт) області.
мГЕС: Вінницька (24.7 МВт), Кіровоградська (16.2 МВт), Закарпатська (15.7 МВт) області.
ВЕС: Запорізька (595.8 МВт), Херсонська (583.4 МВт), Миколаївська (152.1 МВт) області.
Біомасові ТЕС: Миколаївська (26.8 МВт), Київська (24.0 МВт), Одеська (16.0 МВт) області.
Біогазові ТЕС: Хмельницька (27.5 МВт), Вінницька (18.8 МВт), Дніпропетровська (12.2 МВт) області.

Області-лідери за встановленою потужністю:

СЕС Домогосподарств

Дніпропетровська область – 182.7 МВт.
Закарпатська область – 108.9 МВт.
Тернопільська область – 98.2 МВт.

Станом на 1 січня 2022 року загальна потужність домашніх СЕС складає – 1205.3 МВт. Порівняно з ІІІ кварталом 2021 року,
потужність домашніх СЕС збільшилась на 147.9 МВт. Зокрема, областями-лідерами за встановленою потужністю домашніх СЕС є: 

https://map.ua-energy.org/uk/resources/699855af-945a-477a-93e7-d479b56f8e2c/
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Джерело: Energy Map - Встановлена електрична потужність СЕС приватних домогосподарств. 
URL:https://map.ua-energy.org/uk/resources/5723411a-6c10-4220-af31-938944e82272/

Огляд частки ВДЕ в роботі енергосистеми

Джерело: Energy Map - Погодинний баланс потужності ОЕС України. 
URL:https://map.ua-energy.org/uk/resources/8998f2ed-379f-4fa9-9076-88782b32ee4f/

https://map.ua-energy.org/uk/resources/5723411a-6c10-4220-af31-938944e82272/
https://map.ua-energy.org/uk/resources/8998f2ed-379f-4fa9-9076-88782b32ee4f/


Частка ВДЕ у загальній структурі генерації ОЕС України у листопаді 2021 року становить 6.1%. Загальний обсяг виробництва за
місяць - 836.2 млн кВт*год. За 2021 рік ВДЕ разом з ГЕС та ГАЕС склали частку у 14,7%, де ГЕС та ГАЕС – 6,7%, а ВДЕ – 8%. 
 За 2020 рік ВДЕ разом з ГЕС та ГАЕС склали частку 12,4%, де ГЕС та ГАЕС – 5,1%, а ВДЕ – 7,3%. Нагадаємо, що наразі ціллю
зазначено частка 25% в Стратегії економічного розвитку до 2030 року.

СТОРІНКА 10

Джерело: Energy Map - Фактичний баланс електроенергії ОЕС України. 
URL:https://map.ua-energy.org/uk/resources/61978c64-c4d5-43c3-b2f3-b7aef623f4be/ 

http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245619746&cat_id=245183225&fbclid=IwAR0VkHjbEjUoRkGjbEhvR7ZUNBiTZLbiJTjRd6AuxsaVt9PGRRHGHmQx4Dk
https://map.ua-energy.org/uk/resources/61978c64-c4d5-43c3-b2f3-b7aef623f4be/


СТОРІНКА 11

Джерело: Energy Map - Прогнозний баланс електроенергії ОЕС України.
 URL: https://map.ua-energy.org/uk/resources/8bf11410-5d6a-42f7-9887-c5ccdb63fdd1/ 

Джерело: Energy Map - Обсяг споживання електроенергії за групами споживачів. 
URL:https://map.ua-energy.org/uk/resources/742384e9-83c7-44f4-8c0b-0cd74b56561b/ 

Промисловість – 4635.1 млн МВт*год (38.4%).
Населення – 4001.5 млн МВт*год (33.2%).
Комунально-побутові споживачі – 1467.7 млн МВт*год (12.2%).
Транспорт – 603.8 млн МВт*год (5.0%).
Сільськогосподарські споживачі – 350.3 млн МВт*год (2.9%).
Будівництво – 116.0 млн МВт*год (1.0%).
Інші непобутові споживачі – 888.4 млн МВт*год (7.4%).

Обсяги споживання електроенергії за групами споживачів у грудні 2021 року:

У листопаді 2021 року виробництво з ВДЕ сукупно забезпечило 6.1% внутрішнього споживання електроенергії, що
розраховується як частка генерації з ВДЕ від загально електроспоживання (брутто).

https://map.ua-energy.org/uk/resources/8bf11410-5d6a-42f7-9887-c5ccdb63fdd1/
https://map.ua-energy.org/uk/resources/742384e9-83c7-44f4-8c0b-0cd74b56561b/
https://map.ua-energy.org/uk/resources/742384e9-83c7-44f4-8c0b-0cd74b56561b/


Джерело: Energy Map - Результати торгів на ВДР. 
URL:https://map.ua-energy.org/uk/resources/f0afe3f3-9d72-4e3e-a863-8812b8912bce/ 

СТОРІНКА 12

Середньозважені ціни електроенергії у
торговій зоні ОЕС України
Середньозважена ціна купівлі-продажу електричної енергії на РДН у січні 2022 року була на 6,95% меншою, ніж у грудні 2021
року, і становить 2 818,8 грн/МВт.год. На внутрішньодобовому ринку середньозважена ціна акцептованої у січні електричної
енергії знизилася на 17,19% і становить 2 577,42 грн/МВт.год. За січень 2022 року середні ціни на ринку «на добу наперед» і
внутрішньодобовому ринку в ОЕС України та БуОс залишаються суттєво нижчими за відповідні показники сусідніх країн на 43-
60%. У січні 2022 року на РДН та ВДР в обох торгових зонах переважав профіцит пропозицій. Загальний обсяг заявок на продаж
електроенергії на РДН в ОЕС України збільшився на 18,07%. *Усі ціни вказані без ПДВ

АЕС – 83922 млн кВт*год (52.1%).
ТЕС – 42055 млн кВт*год (26.1%).
ТЕЦ – 9848 млн кВт*год (6.1%).
ГЕС – 7270 млн кВт*год (4.5%).
ГАЕС – 1372 млн кВт*год (0.9%).
Блок-станції – 1372 млн кВт*год (0.9%).
ВДЕ (ВЕС, СЕС та інші) – 14850 млн кВт*год (9.3%).

Прогноз виробництва електроенергії ОЕС України на 2022 рік становить:

Угорщина – 191.1 Євро/МВт*год; 
Словаччина – 181.7 Євро/МВт*год; 
Румунія – 176.0 Євро/МВт*год; 
Польща – 141.8 Євро/МВт*год; 
ОЕС України – 86.9 Євро/МВт*год; 
Україна БуОс – 77.3Євро/МВт*год.

Середня ціна на е/е в період за період 26.12.2021 – 26.01.2022  у сусідніх країнах (для базового навантаження): 

https://map.ua-energy.org/uk/resources/f0afe3f3-9d72-4e3e-a863-8812b8912bce/


СТОРІНКА 13

Рівень оплати за "зеленим" тарифом

Станом на 28.01.2022 рівень оплати за "зеленим" тарифом становить: за січень - 93%, лютий - 93%, березень - 93%, квітень -
93%, травень - 80%, червень - 80%, липень - 80%, серпень - 86%, вересень - 80%, жовтень - 62%, листопад - 94%, грудень
– 68%. Середній показник рівня оплати за 2021 - 83.5%.

Борг за 2020 рік погашено повністю перед усіма виробниками електроенергії з ВДЕ, борг за 2021 рік орієнтовно 10 млрд грн.
Причиною є недостатній рівень тарифу на передачу, включаючи і на 2022 рік. 

Джерело: Energy Map - Рівень оплати за вироблену "зелену" електроенергію.
URL:https://map.ua-energy.org/uk/resources/edaf2478-dd7b-49ae-b3fd-c0fc50ff946c/

Про важливе в галузі
Запровадження фінансової моделі ПСО. 
Сертифікація НЕК "Укренерго" для синхронізації з європейськими мережами.
Запровадження торгівлі на енергетичній біржі.
Був прийнятий Другий національний визначений внесок до Паризької угоди.
Було ухвалено Закон "Про енергетичну ефективність".
Україна приєдналася до Центру передового досвіду НАТО з енергетичної безпеки.

5 січня 2022 року відбувся онлайн-брифінг Міністра енергетики України Германа Галущенка. Під час брифінгу Герман Галущенко підбив
підсумки 2021 року та окреслив основні напрямки розвитку на 2022, зокрема, за 2021 було досягнуто наступне:

Також пан Галущенко зазначив, що у 2022 році продовжуватиметься робота над розробкою Енергетичної стратегії України до 2050 року та
Водневої стратегії України.

ДП «Гарантований покупець» 21 січня 2022 року виплатило компанії-інвестору в «зелену» енергетику «ДТЕК ВДЕ» 2,7 млрд грн
заборгованості. Всім іншим виробникам «зеленої» електроенергії «Гарантований покупець» виплатив кошти ще в листопаді 2021р.", -
повідомляє Expro Consulting. 

Держенергоефективності виносить на громадське обговорення розроблений проєкт Національного плану дій з розвитку відновлюваної
енергетики на період до 2030 року (НПД ВЕ 2030). Обговорення триватиме до 20 лютого 2022 року. 

https://www.facebook.com/EUEA.UA/posts/6763274610413023
https://cutt.ly/4I5DOx0
https://cutt.ly/6I5Fpuy
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Про важливе в галузі

ввести нові терміни: «система накопичення енергії», «оператор системи накопичення енергії», «повністю інтегровані елементи мережі»; 
створити нового учасника ринку електричної енергії – «оператор системи накопичення енергії» та визначити його права та обов’язки; 
врегулювати питання ліцензування діяльності з накопичення енергії; 
врегулювати питання можливості використання системи накопичення енергії споживачами, а також виробниками електричної енергії,
зокрема, виробниками електричної енергії з відновлювальних джерел енергії.

1.Прийнято законопроект № 5436-д щодо розвитку систем накопичення енергії (СНЕ)

15 лютого, 2022 року на пленарному засіданні ВРУ прийняла в другому читанні та в цілому Закон України про внесення змін до деяких
законів України щодо розвитку систем накопичення енергії (№ 5436-д).

Законопроектом пропонується: 

Згідно Звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей для покриття прогнозованого попиту на електричну енергію та
забезпечення необхідного резерву у 2020 році Енергетична система потребує прискорене впровадження систем акумулювання електричної
енергії для підтримки та відновлення частоти. 

При залученні ВДЕ до регулювання й надання резервів, загальна потужність систем акумулювання електричної енергії необхідна на рівні до
0,5 ГВт з технічними характеристиками, що відповідають вимогам Кодексу системи передачі (КСП) до резерву відновлення частоти. Без
залучення ВДЕ до регулювання або вимушеного обмеження потужностей АЕС, потреба в системах акумулювання електричної енергії може
зрости до 2 ГВт.

ЄУЕА підтримує корегування оператором системи передачі статті витрат в структурі тарифу в частині збільшення видатків на ПСО
(спеціальні обв’язки оператора системи передачі щодо відновлюваної енергетики), які не враховані у Державному бюджеті України на
2022 рік.
Станом на 01 лютого 2022 року ДП «Гарантований покупець» не розрахувався за електричну енергію з виробниками з ВДЕ у повному
обсязі за жоден з місяців 2021 року. За інформацією ДП «Гарантований покупець» щомісячні розрахунки з виробниками з ВДЕ у 2021
році коливаються від 62% до 93%. Заборгованість ПрАТ «НЕК «Укренерго» перед ДП «Гарантований покупець» сягає 11,2 млрд грн. З
цієї причини ми просимо включити до структури тарифу ПрАТ «НЕК «Укренерго» на послуги з передачі електричної енергії на 2022 рік
статтю витрат для погашення зазначеної заборгованості.
Щодо оплати виробникам з ВДЕ вартості електричної енергії, не відпущеної у результаті виконання ними в 2019 та 2020 роках команд
ОСП на зменшення навантаження.

2.Обговорення тарифу ОСП на 2022

11 лютого, 2022 року відбулося відкрите слухання НКРЕКП, одним із пунктів порядку денного було винесення на відкрите обговорення
проєкту постанови НКРЕКП про перегляд тарифу на послуги з передачі електричної енергії.  НКРЕКП на 25 лютого 2022 року призначило
громадське обговорення.

За результатами засідання, Комісія погодила рішення про винесення на відкрите обговорення тариф. Зауважимо, що тариф на передачу,
який запропонував Укренерго складає 446 грн за МВт*год, НКРЕКП у своєму проекті постанови пропонує тариф у розмірі 417, 71 грн за
МВт*год. Тож очікуємо на оголошення відкритого обговорення запропонованого тарифу НКРЕКП, тим часом ЄУЕА готуватиме свої
обгрунтування, щодо розміру тарифу на передачу. Нагадаємо, що 7 лютого відбулось громадське обговорення при Укренерго, перегляду
тарифу на передачу, де ЄУЕА виступило із коментарями та завчасно направило лист (деталі). 

Схвалений рівень витрат ОСП у 2022 році на оплату послуги зі зменшення навантаження виробниками з ВДЕ не передбачає витрат на оплату
вартості електричної енергії, не відпущеної такими виробниками у 2019 та 2020 роках внаслідок виконання команд ОСП на зменшення
навантаження.

https://ua.energy/peredacha-i-dyspetcheryzatsiya/zvit-z-otsinky-vidpovidnosti-dostatnosti-generuyuchyh-potuzhnostej/#1596701774919-04e9ab60-f849
https://www.nerc.gov.ua/storage/app/uploads/public/620/159/b8e/620159b8ed5e7384569418.pdf
https://euea-energyagency.org/wp-content/uploads/2022/02/YEUEA_lyst_shhodo_taryfu_na_peredachu_2022_02_03.pdf
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Про важливе в галузі
Меморандум про економічну та фінансову політику, який було підписано 8 листопада 2021 року Президентом України та Прем’єр-
Міністром України з Міжнародним Валютним Фондом, пункту 33(а) Україна взяла наступні зобов’язання: «ДП «Гарантований покупець»
більше не буде накопичувати заборгованість перед виробниками відновлюваних джерел енергії з 2022 року і надалі ... З цією метою ми
гарантуємо, що регулятор (НКРЕКП) встановить тариф на передачу оператора системи передачі (TSO) на рівні достатньому для покриття
- на додаток до матеріальних та трудових витрат, капітальних видатків, виплат дивідендів та податку на прибуток - усіх зобов'язань
перед виробниками з відновлюваних джерел (у тому числі 100 відсотків вартості очікуваного обсягу виробленої електроенергії за
відповідний рік), а також фінансові витрати, пов’язані з обслуговуванням боргу та сплатою основної суми існуючих та запланованих
позик…».

Також, згідно Договору про заходи щодо забезпечення виконання зобов’язань за договором погашення заборгованості ПАТ «НЕК
«Укренерго» перед державою за виконання гарантійних зобов’язань, що укладений між Міністерством фінансів України та ПАТ «НЕК
«Укренерго» (Тристоронній Договір) від 5 листопада 2021 року, який був підписаний НКРЕКП, до зобов’язань НКРЕКП зокрема
відноситься наступне: «4.2. Вжити всіх необхідних заходів для встановлення та підтримки Тарифу в розмірі, який забезпечить повне
покриття витрат Позичальнику, включаючи послугу із забезпечення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел
відповідно до чинного законодавства».

Меморандум про Взаєморозуміння з профільними асоціаціями з ВДЕ у червні 2020 року, був підписаний НКРЕКП, Прем’єр Міністром
України, в.о. Міністра енергетики України, Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, та включає наступне зобов’язання з боку
України: «3. Державні органи України забезпечать повну та своєчасну поточну оплату Гарантованим покупцем Виробникам з ВДЕ за
відпущену ними електричну енергію з місяця, наступного за місяцем, в якому Закон про домовленості набуде чинності» (примітка – мова
йде про Закон України №810, який набув чинності 1 серпня 2020 року).

Загалом НКРЕКП порушує низьким тарифом ОСП одразу три міжнародні угоди:

3. Гарантії походження
27 січня 2022 Проект енергетичної безпеки що впроваджується USAID опублікував розгорнуту довідку із експертним баченням та дорожньою
картою того, яким чином має запроваджуватися в Україні механізм гарантій походження, відносно в цей же час, 25 січня 2022 року Державне
агентство енергоефективності та енергозбереження організувало круглий стіл спільно з Проектом ПРООН, де також презентувало дорожню
карту по впровадженню механізму гарантій походження.

Станом на зараз, Міністерство Енергетики України не визначило яка саме інституція буде відповідальна за гарантії походження, чи це
Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження, чи це Оператор системи передачі ПрАТ «НЕК «Укренерго».

Водночас, механізм гарантій походження впроваджуватиметься згідно Директиви ЄС RED II, що в порівнянні з RED I розширив перелік видів
енергії, які можуть мати гарантії походження. Таким чином окрім електроенергії, отримуватимуть гарантії походження і біометан, і водень. 
 Відкритими лишаються питання, чи це буде єдина інституція в Україні, чи різні для координації гарантій походження. Слід зазначити, що
обрана інституція для цієї функції повинна мати операційну спроможність для реалізації ключових завдань, а саме бути оператором реєстру
гарантій походження, видавати гарантії походження, обробляти дані комерційного обліку виробництва електроенергії з ВДЕ, проводити
аукціони з продажу гарантій походження та ін. 

В дорожній карті ДАЕЕ спільно з проектом ПРООН пропонується горизонт часу 2022-2024 рр., де в 2024 році вже будуть випускатися
гарантії походження.  В той же час, дорожня карта запропонована проектом USAID має часовий горизонт 1 рік, тобто в 4 кварталі 2022 року
можна розраховувати на фактичний випуск Гарантій походження, а в 2023 році процес визнання та сертифікації гарантій походження в
країнах ЄС. 

В той же час, паралельно Секретаріат Енергетичного розробляє Єдиний регіональний електронний реєстр для гарантій походження, який
буде готовий до початку третього кварталу 2022 року. Як член Енергетичного Співтовариства, Україна має можливість започаткувати свій
механізм Гарантій Походження і досить швидко приєднатися до Регіональної системи торгівлі. 

Нагадаємо, що для відновлюваної енергетики такий інструмент як Гарантії походження, підвищить попит на «зелену» енергію з боку кінцевих
споживачів, та стане додатковим джерелом доходів для виробників електроенергії з відновлюваних джерел, водночас в перспективі
підвищить ліквідність та платоспроможність Гарантованого покупця. 

https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%A3%D0%9A%D0%A0_24_11_21.pdf
https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%A3%D0%9A%D0%A0_24_11_21.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1997874-21#Text
https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-pidpisav-memorandum-z-virobnikami-zelenoyi-elektroenergiyi
https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-pidpisav-memorandum-z-virobnikami-zelenoyi-elektroenergiyi
https://energysecurityua.org/ua/novyny/harantii-pokhodzhennia-elektrychnoi-enerhii-khto-mozhe-ikh-vykorystovuvaty-ta-otrymuvaty-vyhody/?fbclid=IwAR33KAgB4veVOd1t1uDLgWUX_hH5WAo7ruPB3sT4d4NsN8_9HUxZ6ndhbG4
https://www.facebook.com/saeeUA/posts/304878505112239
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Березень 2021, Національна економічна стратегія 2030, 25%
ВДЕ в кінцевому споживанні.
Липень 2021, Другий національний визначений внесок до 2030
року скоротити викиди парникових газів до рівня 35% у
порівнянні з 1990 роком.
Серпень 2021, Стратегія енергетичної безпеки.
Грудень 2021, Національний план дій з енергоефективності до
2030 року.

4. Стратегічні документи України 

Енергетична стратегія України до 2050 року. 
План Декарбонізації. 
Інтегрований національний план енергетики і клімату до 2030
року. 
Національний план дій з відновлюваної енергетики до 2030 року. 
Воднева стратегія України до 2030 року. 

Документи на стадії розробки:

2 березня, 2022 - Hydrogen Outlook for the Energy Sector;
31 березня, 2022 - Українсько-британський форум «Роль України в Європейській Водневій Стратегії»;
28 квітня, 2022 - World Hydrogen Italy;
11-12 травня, 2022 - World Hydrogen Projects;
5-8 вересня, 2022 - Gastech Hydrogen Exhibition and Conference;
25-27 жовтня, 2022 - Hydrogen Europe Flagship Event & Expo.

5. Розвиток «зеленого» водню
Станом на сьогодні ЄУЕА активно працює над напрацюваннями ДАЕЕ до водневої стратегії та до плану заходів з реалізації розвитку водневої
енергетики України до 2030 року. Також ЄУЕА бере участь у засіданнях робочої групи по зеленому водню при Міністерстві енергетики
України.

До вашої уваги перелік подій по зеленому водню, які можуть вас зацікавити: 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnoyi-eko-a179
https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-shvaliv-cili-klimatichnoyi-politiki-ukrayini-do-2030-roku
https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-shvaliv-nacionalnij-plan-dij-z-energoefektivnosti-na-period-do-2030-roku
https://erranet.org/single-event/hydrogen-outlook-for-the-energy-sector-2nd-erra-webinar/
https://www.strategy-council.com/uk/events/rol-ukraini-v-evropejskij-vodnevij-strategii
https://www.etaliasummit.com/?utm_campaign=1067519_E-Talia%20-%20hydrogen%20email&utm_medium=email&utm_source=Green%20Power%20Conferences%20Ltd&dm_i=4WL9,MVPB,11ZBRS,2RUSS,1
https://www.worldhydrogenprojects.com/?utm_campaign=1066926_Projects%20-%20Speaker%20Email&utm_medium=email&utm_source=Green%20Power%20Conferences%20Ltd&dm_i=4WL9,MV8U,11ZBRS,2RSU6,1
https://www.gastechevent.com/book-a-stand/?utm_source=Adestra&utm_medium=email&CID=&utm_campaign=GT22%20EXPROM%20HTML%20Industry%20Zones%20(GOD)_UK&utm_content=&CNAME=European-Ukrainian%20Energy%20Agency%20(EUEA)
https://h2flagship.eu/


Вперше в Україні запроваджується Премія за досягнення підприємств у сфері енергетичного
менеджменту за підтримки проекту UNIDO ! 

 
Подати заявку можна вже сьогодні! Прийняття заявок буде відбуватися до 28 березня 2022р. 

 
Всі підприємства України можуть безкоштовно взяти участь в цій програмі та отримати відзнаку  та сертифікати на послуги з
енергоефективності вартістю від 7 500 до 15000  $ США. Для участі в Програмі нагородження підприємствам пропонується
подати заявки, де будуть представлені їх приклади впровадження енергетичного менеджменту. 

Детальна інформація про те, як подати заявку, правила участі, контактна  інформація для запитань - на сайті Програми.         
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Анонси подій
ЄУЕА підготувало перелік актуальних подій в секторі ВДЕ на 2022 рік. Перелік включає як міжнародні, так і українські події. 

ЄУЕА події

❗ 16 червня 2022 року, 13-й Європейсько-український енергетичний день. Деталі незабаром. 
 

https://euea-energyagency.org/uk/pacesetter-award/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/novyny-rynku/golovni-podiyi-sektoru-energetyky-na-2022-rik/
https://euea-energyagency.org/uk/13europeanukrainianenergyday2022/

