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Резюме: яку енергетичну галузь ми будуємо? 

Передумови для успішного відновлення 

Цей План відновлення – амбітний. Для того, щоб Україна досягла викладених у ньому цілей в 

енергетичному секторі, необхідні наступні передумови: 

• Україна виграє війну протягом наступних 1-2 років і не понесе додаткових суттєвих втрат 

енергетичної інфраструктури; 

• Бізнес-клімат та макрофінансова стабільність протягом наступних 2-4 років дозволять 

Україні залучити значні інвестиції, які забезпечать інвесторам привабливий рівень 

заробітку; бюрократичні перепони та інші бар’єри для швидкої реалізації інвестиційних 

проєктів будуть усунуті якнайшвидше; 

• В Україну буде спрямований значний обсяг капіталу, як від міжнародних фінансових 

інституцій, так і від приватного сектору. 

Головна тенденція для відновлення України в енергетиці – швидка електрифікація 

економіки завдяки енергетичному переходу, а також значне підвищення 

енергоефективності 

 
1 Експорт виробленого водню очікується на рівні 1.5+ мн т до 2032. 

Основні секторальні припущення 
Водень • Внутрішнє споживання H2 ~0.1–0.2 у 2032, ~0,5 млн т до 2050 року 

Промисловість • Електрифікація основних галузей (наприклад, металургії) 

Житловий сектор • ~50% будівель будуть термомодернізовані до 2032 року, ~100% до 2050 року 

• Електрифікація опалення (електричні котли, теплові насоси) 

• ~90% переміщених осіб повернуться до 2024 р., стабільне населення до 2050 р. 

• 1% CAGR зростання площі житла на особу 

Транспорт Електрифікація залізничного транспорту до 95+% 

Збільшення частки електромобілів до ~15% до 2032 року, ~80% до 2050 року 

Електрифікація/використання H2 для муніципального транспорту до ~5% до 2032 року і 

~100% до 2050 року 

Втрати • Втрати скоротяться до 8% до 2032 року (відповідно до Національної економічної 

стратегії)  
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Україна підтримає енергетичну безпеку та декарбонізацію Європи 

 

 
Ключові проєкти-каталізатори 

 

 Розширення інтерконекторів з ENTSO-E до ~6 ГВт 

 
Збільшення ядерної потужності (2 нових блоки на Хмельницькій АЕС, безпека та 

пролонгація, збільшення завантаження) 

 
Розбудова 30+ ГВт вітрової та сонячної енергетики 

 
Розбудова ~3.5 ГВт гідро- та гідроакумулюючих електростанцій 

 
Розбудова ~15 ГВт електролізерів та H2 інфраструктури 

 Природний газ: збільшення видобутку на існуючих родовищах, розробка 

нетрадиційних газових родовищ 

 
Хаб природного газу в ЄС: поповнення стратегічного запасу та забезпечення 

сполучення з запасами LNG ЄС / Туреччини; модернізація газотранспортної 

мережі 

 Розбудова виробництва біопалив (біоетанол, біодизель, біогаз / біометан) 

 
Повоєнне розширення нафтопереробних потужностей (відбудова Кременчуцького 

НПЗ та побудова 1 нового НПЗ, трубопровід Броди-Адамова Застава) 
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Перелік загальнонаціональних проєктів* 
   Капітальні 

витрати, млрд 

дол. США 

 

Часовий 

горизонт 

початку 

проєкту 

Низько- 

вуглецева 

енергетика 

  

Ядерна Збільшення ядерної потужності (продовження строків експлуатації, більш високе  

завантаження наявних потужностей і будівництво 2+ ГВт нових блоків на Хмельницькій 

АЕС) 

~14 2023-25 

Локалізація ланцюжка створення вартості в ядерній сфері (завод із виробництва палива, 

зберігання відходів) 

1,3 2023-25 

ВДЕ Будівництво 5-10+ ГВт ВДЕ (залежить від обсягів експорту)  ~11,5 2026-32 

Високо-

маневрові 

потужності 

Будівництво 3,5 ГВт гідроелектростанцій і насосних гідроелектростанцій 3,5 2023-2032 

Будівництво пікових потужностей 1,5–2 ГВт і акумуляторів потужністю 0,7-1 ГВт ~2,8 2023-25 

Підтр. ланцюжка 

поставок 

Локалізація виробництва обладнання для ВДЕ (вежі, трансформатори, кабелі, 

електролізери, літій-іонні акумулятори та ін.) 

~2+ 2026-32 

Біопаливо Розвиток виробництва біопалива (біоетанолу, біодизелю, біометану, біомаси) із 

сільськогосподарської продукції, залишків та відходів  

~4,2 2022 

Інфраструктура Розширення інтерконекторів з ENTSO-E до ~6 ГВт  0,6 2022 

Розумні мережі (smart grid) ~5-10 2026-32 

Відновлення пошкоджених / зруйнованих енергетичних об'єктів (ТЕЦ, мережі)   ~0,4 2022-25 

H2 ВДЕ Будівництво 30+ ГВт ВДЕ для виробництва H2 ~38 2026-32 

Інфраструктура Будівництво ~15 ГВт електролізних потужностей  ~7 2026-32 

Тестування та розвиток транспортної інфраструктури H2  ~2 2026-32 

Газ Видобування Збільшення видобутку газу на існуючих родовищах, розробка нетрадиційних газових 

родовищ (не включаючи чорноморський шельф ~$11 млрд) 

~18 2023-32 

Інфраструктура Модернізація газотранспортної та газорозподільчої мережі  ~2,5 2023-32 

Забезпечення постачання/зберігання газу для ЄС і України в українських ПСГ, 

забезпечення доступу до LNG-терміналів Польщі, Греції, Хорватії, Туреччини, Італії, 

Німеччини  

0,7 2023-27 

Запаси Поповнення запасів природного газу ~5 2022 

Нафта та 

нафто-

продукти 

Інфраструктура Розширення потужностей з переробки нафти після війни (відновлення та/або будівництво 2 

НПЗ) + будівництво нафтопроводу Броди-Адамова застава 

~2,5 2023-25 

Розширення каналів поставки нафтопродуктів з НПЗ та портами ЄС  0,7 2022 

Запаси Страховий запас нафти і нафтопродуктів на 30+ днів, захищене зберігання 1,2+ 2022 

Разом   >128  

Повний перелік поданих проєктів можна переглянути за посиланням: https://bit.ly/3xQg4KB 
*Перелік і терміни реалізації проєктів суттєво залежить від настання попередніх умов, у т.ч. безпекових, регуляторних та фінансових.

https://bit.ly/3xQg4KB
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1 Відновлення і розвиток енергетики України: мета, виклики, 

можливості  

Енергетична безпека відіграє важливу роль у забезпеченні економічного функціонування і 

зростання держави. Вона також є невіддільною складовою якості життя громадян і одним із 

важливих критеріїв для повернення додому тимчасово переміщених осіб.  

Крім того, у процесі відновлення України енергетика має стати однією з ключових галузей, яка 

забезпечуватиме експортні надходження і підтримуватиме фінансову стійкість держави.  

Розумний підхід до модернізації українського енергетичного сектору дозволить Україні 

зробити вагомий вклад у забезпечення стратегічної автономності ЄС і зменшити залежність 

блоку від зовнішніх енергоресурсів. Такий взаємовигідний підхід пришвидшить інтеграцію 

України до ЄС.  

План відновлення та розвитку енергетики має на меті:  

а) визначити загальні стратегічні напрямки відновлення і модернізації енергетичного 

сектору України, з урахуванням наявних міжнародних зобов’язань держави, а також 

нових викликів та можливостей, які з’явилися на енергетичних ринках України і ЄС 

внаслідок російської агресії; 

б) визначити перелік реформ, законодавчих і регуляторних ініціатив, необхідних для 

забезпечення енергетичної безпеки українських споживачів та ролі України як надійного 

енергетичного партнера ЄС; 

в) сформувати перелік ключових загальнонаціональних проектів, які мають найбільше 

значення для досягнення визначених стратегічних цілей відновлення і модернізації 

української енергетики.  

З урахуванням міркувань безпеки та рішень РНБО, у цьому плані не відображені певні 

термінові дії та рішення, які реалізуються урядом та учасниками ринку для підготовки до 

опалювального сезону 2022/23. 

1.1 Поточний стан галузі та вплив війни  

Потужна генерація та енерготранспортна інфраструктура 

Станом на лютий 2022 року українська енергетична галузь була однією з найпотужніших в 

Європі, і залишається такою зараз, незважаючи на значні пошкодження в результаті російського 

вторгнення.  

Зокрема, Україна входить у топ-10 країн Європи за встановленою потужністю електрогенерації, 

у топ-3 видобувників газу, має найбільші підземні газові сховища в Європі.  

Розгалужені та надійні системи транспортування газу, нафти, нафтопродуктів та передачі 

електроенергії пов’язують між собою сусідні з Україною країни ЄС та Молдову. 

Україна має одну з найвищих часток вуглецево-нейтральної генерації в Європі. Близько 70% 

електроенергії виробляється за рахунок атомної, гідро і відновлюваної генерації. 

Енергобезпека: диверсифікація у одних видах енергії і залежність у інших 

Порівняно із 2014 роком, Україна позбавилася залежності від російського газу, однак зберігала 

часткову або повну залежність від імпорту у більшості видів палива. 

До початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року Україна забезпечувала себе 

власними ресурсами у вугіллі на 75%. Імпорт решти обсягів відбувався на конкурентних умовах 

у диверсифікованого кола постачальників.  

Незважаючи на блокаду постачання енергетичного вугілля зі сторони рф, опалювальний період 

2021/2022 проходив стабільно без обмежень і відключень споживачів. Україна диверсифікувала 
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джерела постачання вугілля наступним чином: 1,4 млн тонн вугілля було доставлено морським 

шляхом (18 човнів), очікувалося ще 8 човнів з 0,6 млн тонн вугілля  (50% від всього імпорту). 

Станом на 23.02.2022 на складах знаходилося 701 тис. т  вугілля, що вдвічі перевищувало 

обсяги 2021 року на цю дату (330 тис. т).  

Крім того, були впроваджені заходи з економії вугілля за рахунок нарощування внутрішнього 

видобутку вугілля та використання інших видів палива (АЕС та ВДЕ). За 2021 рік було 

побудовано 1,2 ГВт нових потужностей із ВДЕ, що дозволило суттєво зменшити потребу у 

вугіллі. 

 

На ринку газу Україна забезпечувала себе власним ресурсом на 67%, а решту імпортувала з ЄС 

у диверсифікованого кола постачальників.  

Енергобезпеку України значно посилюють великі підземні сховища газу. Станом на 23.02.2022 

у них знаходилося 10,2 млрд куб. м газу – чого на той час було достатньо для забезпечення 

потреб українського ринку до кінця опалювального сезону навіть за відсутності імпорту.  

При цьому Оператор газотранспортної системи (ГТС) України забезпечив достатні потужності 

для імпорту газу з ЄС. 

 

Станом на початок вторгнення найбільша залежність українського енергетичного ринку 

зберігалася від імпорту російських та білоруських нафтопродуктів. На ці дві країни припадали 

найбільші обсяги імпорту, а власними ресурсами Україна забезпечувала свої потреби лише на 

30%.  

На початку червня 2022 року НАЕК «Енергоатом», національна компанія, яка займається 

атомною генерацією в Україні, підписала угоди про постачання ядерного палива для усіх 

атомних електростанцій країни з американською компанією Westinghouse Electric Company. 

Раніше паливо для українських АЕС поставлялося з росії.  
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Незадовго до вторгнення Україна та Молдова від’єдналися від енергосистем Росії та Білорусі. 

За кілька тижнів українська та молдовська енергосистеми синхронізувалися з мережами 

Євросоюзу, а з кінця червня 2022 року Україна розпочала комерційну торгівлю 

електроенергією з ЄС.  

Прогрес у реформуванні енергетичного сектору 

Україна досягла значного прогресу у реформуванні енергетичного сектору у відповідності до 

законодавства ЄС. У 2019-2021 роках Україна успішно завершила відокремлення операторів 

газотранспортної мережі та системи передачі, що підтверджено їх сертифікацією.  

Були впроваджені ключові структурні зміни на ринках газу та електроенергії. Також триває 

реформа корпоративного управління у держкомпаніях енергетичного сектору.  

НЕК «Укренерго», як український оператор системи передачі (ОСП), здійснювала заходи із 

підготовки нашої енергосистеми до синхронізації з ENTSO-E з 2017 року, коли було підписано 

Угоду про умови майбутнього об’єднання.  

За цей час проведено тестування енергоблоків українських АЕС, ТЕС, ТЕЦ та ГЕС, створено 

математичну модель енергосистем України та Молдови, на основі якої Консорціум ОСП 

ENTSO-E провів дослідження статичної та динамічної стійкості енергосистем України та 

Молдови при роботі з мережею континентальної Європи. Результати дослідження довели 

технічну можливість синхронізації. 

Україна приєдналася до об’єднаної енергосистеми континентальної Європи ENTSO-E на рік 

раніше запланованого. Енергосистеми України та Молдови повністю синхронізовано з 

енергомережею континентальної Європи ENTSO-E. 

Вплив війни на галузь 

Війна має суттєвий негативний вплив на роботу української енергетичної галузі. Через своє 

економічне, гуманітарне і геополітичне значення об’єкти енергетичної інфраструктури є 

особливо частими цілями російської агресії. Тим не менш, українська енергосистема 

демонструє високу стійкість, а енергетики – надзвичайну професійність у забезпеченні 

стабільної роботи галузі навіть в умовах війни.  

 

Джерело: Укренерго, аналіз робочої групи 
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Близько 4% генеруючої потужності зруйновано під час бойових дій, ще 35% потужності 

знаходиться на окупованих територіях.  

Зокрема, найбільша в Європі АЕС (Запорізька) працює в енергосистемі України, але 

знаходиться під постійним тиском російських окупантів. Виробнича потужність цієї станції 

складає 6000 МВт, або 43% від загальної потужності усіх українських атомних електростанцій.  

Загалом зруйновано або знаходяться на окупованих територіях близько 50% теплової генерації, 

30% сонячної генерації та понад 90% вітрогенерації. Видобуток газу скоротився на 10-12% за 

час повномасштабного вторгнення. 

Не працює жоден НПЗ (власне виробництво забезпечувало близько 30% нафтопродуктів), 

виникли логістичні складності з постачанням нафтопродуктів. 

Станом на середину червня 2022 р. прямі збитки, завдані інфраструктурі української енергетики 

та нафтогазового сектору, за попередніми оцінками, складають 47 млрд грн або 1,7 млрд 

доларів.  

Загальні непрямі втрати сектору електроенергетики від початку війни оцінюються у 341.8 млрд 

грн. По сектору видобутку, транзиту та розподілення газу оцінка збитків сягає 61 млрд грн. Для 

сектору нафтовидобутку та нафтопереробки – 66 млрд грн. 

 

Зменшення внутрішнього ринку та платежів 

Внаслідок бойових дій відбулося значне скорочення попиту (на 30-35 відсотків порівняно із 

споживанням 2021 року), а профіль споживання суттєво змінився за рахунок переміщення 

споживачів в західні області. 

Станом на кінець червня без постачання електроенергії знаходяться майже 600 тисяч 

споживачів та без газу – близько 180 тисяч споживачів.  
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Суттєве зростання цін на енергоносії та паливо ускладнює забезпечення попиту та/або 

підготовку до ОЗП.  

Ціни на енергоносії і тарифи на тепло та транспортування енергії для значної частини 

споживачів залишаються незмінними, що збільшує фінансові дисбаланси в енергосистемі. Так, 

станом на 1 червня 2022 року очікуваний дефіцит коштів на ринку електричної енергії складає 

близько 35 млрд грн. Через російську агресію існує високий рівень системних обмежень 

генерації з ВДЕ, джерела компенсації яких наразі невизначені.  

Падіння рівня розрахунків і загострення проблеми заборгованості навіть при зафіксованих 

цінах вказує на загрозу енергетичної бідності. 

Втрата трудових ресурсів через військові дії та виїзд з країни працездатного населення має 

суттєвий негативний вплив на галузь.  

Вплив війни на ринок ЄС 

Російська військова агресія проти України супроводжується також агресивними діями росії 

проти покупців її енергоресурсів у ЄС. Так, російський монопольний постачальник вже зупинив 

постачання газу до Польщі, Болгарії, Нідерландів, Данії, Франції та суттєво скоротив 

постачання газу німецьким та італійським контрагентам. 

У відповідь на енергетичні ризики ЄС розробив план REpowerEU, основною метою якого є 

відмова від російських енергоносіїв за рахунок підвищення енергоефективності, диверсифікації 

постачань палива, створення механізму спільної закупівлі газу та прискорення переходу на 

відновлювані джерела енергії. ЄС також впровадив санкції щодо російського вугілля та нафти.  

Окремі країни ЄС оголосили про такі антикризові заходи як відновлення вугільної генерації, 

збільшення інвестицій у атомну енергетику, стимулювання економії газу. Крім того, у 

Німеччині ведеться дискусія щодо можливості продовження терміну експлуатації енергоблоків 

атомних електростанцій, а також щодо дозволу видобування сланцевого газу. 

Ці зовнішні зміни суттєво впливають на енергобезпеку України, але також створюють нові 

можливості для українських енергетиків на європейському ринку. Україна має на меті 

використати свої значні можливості з низьковуглецевої генерації електроенергії та потужну 

інфраструктуру у транспортуванні і зберіганні газу для підтримки ЄС у зменшенні його 

залежності від зовнішніх джерел енергії. 

1.2 Ключові ризики для роботи української енергетичної галузі: 

Пошкодження/окупація і ризик подальших руйнувань чи втрати контролю 

● Невизначеність тривалості війни 

● Необхідність оперативного усунення пошкоджень об’єктів енергетичної системи 

Територіальний дисбаланс щодо виробництва та споживання енергії (особливо теплової) 

внаслідок бойових дій 

● Регіональне збільшення навантаження на мережі 

Поточний підхід до ціноутворення та фінансування галузі 

● Ціни на енергоносії в Україні не включають усіх видатків у зв'язку з державним 

регулюванням та ПСО, що чинить додатковий негативний вплив в умовах збройної 

агресії та втрати частини виробничих потужностей 

● Атомна енергетика несе збитки через недосконалу модель ПСО та низку регуляторних 

зобов'язань продавати електричну енергію за фіксованими цінами, нижчими за ринкові 

● Фонд зняття з експлуатації АЕС та Плану підвищення безпеки атомних 

блоків  недофінансовані, відсутність коштів на поводження з відпрацьованим ядерним 

паливом та радіоактивними відходами     

● Зміни у законодавстві, яке регулює роботу галузі, внаслідок впровадження воєнного 

стану є непередбачуваними, що ускладнює довгострокове планування   
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Складність залучення фінансових ресурсів та неплатежі 

● Обмежені фінансові ресурси державного бюджету та українських компаній 

● Здорожчання капіталу 

● Проблема накопичення дебіторської заборгованості та зниження платоспроможності 

споживачів 

● Не вирішена проблема із погашенням заборгованості, що утворилася на оптовому ринку 

електричної енергії України 

Залежність енергосистеми від вугільної генерації  

● Високоманеврова теплова генерація є критично важливою для балансування української 

енергосистеми.  

● При цьому основна частка ТЕС та ТЕЦ має фізично зношене та морально застаріле 

обладнання (83% енергоблоків ТЕС і ТЕЦ відпрацювали більше 200 тис. годин).  

● Через низькі екологічні показники передусім цих об’єктів Україна входить у топ-15 

країн світу за обсягом викидів SO2 та відповідає майже за 75% викидів PM10 в Європі.  

Технологічні, технічні та ресурсні обмеження 

● Припинення імпорту нафти та нафтопродуктів з країн-агресорів та заблоковані морські 

шляхи вимагають переходу на постачання з інших джерел, що вимагає часу та ресурсів 

для розширення вузьких місць логістики 

● Неможливість швидкого відновлення робіт з розвідки та видобутку в нафтогазовій галузі 

через значну замінованість територій 

● Скорочення рівня транзиту газу і нафти, що збільшує витрати на одиницю 

транспортованої продукції 

● Значний рівень зношеності електричних та газорозподільних мереж 

● Виснаженість найбільших родовищ газу більше ніж на 75%.  

● Нові родовища газу важкі для розробки через значну глибину залягання покладів та 

складну геологію; родовища на шельфі заблоковані 

● Інтеграція великої кількості ВДЕ до енергосистеми, необхідність балансування за 

допомогою пікових потужностей та систем накопичення енергії 

● Недосліджений повний інфраструктурний потенціал України щодо транспортування 

“зеленого” водню до ЄС 

● Необхідність забезпечення галузі кваліфікованим персоналом 

● Науково-технічний потенціал енергетичних підприємств та дослідницьких центрів у 

видобутку нафти і газу не відповідає викликам, які стоять перед галуззю 

1.3 Ключові можливості для енергетичної галузі України 

Інтеграція з енергосистемами країн ЄС 

● Можливість використання системи підземних сховищ газу європейськими компаніями 

● Прискорена інтеграція енергетичного сектору в європейські ринки та використання 

експортного потенціалу електроенергетики 

● Значний науковий потенціал у атомній енергетиці та можливість надання наукоємних 

послуг іншим країнам 

Декарбонізація 

● Значна частка відновлювальних та вуглецево-нейтральних джерел енергії 

● Потенціал для подальшого розвитку відновлюваних джерел енергії, з 

мультиплікативним ефектом на економіку через залучення національного сектору 

машинобудування до виробництва обладнання для об’єктів ВДЕ 

● Значний потенціал розвитку офшорної вітроенергетики в Чорному морі за умови 

вирішення безпекових ризиків 

● Потенціал до створення водневої екосистеми – від виробництва до зберігання та 

транспортування водню, виробленого з відновлювальних джерел енергії 
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● Заміщення природного газу сталою біоенергетикою, скидним теплом та 

низькопотенційною енергією зовнішнього середовища 

● Розвинута регуляторна база для подальшого масштабного розвитку розподіленої 

генерації на основі відновлюваних джерел енергії 

● Заміщення нафтопродуктів синтетичним паливом 

Оптимізація енергетичного міксу та балансування енергосистеми 

● Оптимізація енергетичного міксу, з урахуванням декарбонізації та мінімізації вартості 

● Потужна атомна енергетика з потенціалом до розвитку і створенням мультиплікативного 

ефекту на економіку 

● Можливість забезпечення балансування енергосистеми через будівництво гібридних 

станцій з ВДЕ та розвиток розподіленої генерації 

● Додаткові можливості з балансування енергомереж у випадку використання 

когенераційних установок на сталій біоенергетиці, скидному теплі та низькопотенційній 

енергії зовнішнього середовища 

● Значна ресурсна база з основних видів енергетичних ресурсів з потенціалом до 

збільшення, особливо в нафтогазовій галузі та атомній енергетиці 

● Можливість створення неповного паливного циклу (окрім збагачення) в атомній 

енергетиці 

● Можливість створення повного циклу виробництва систем накопичення енергії (через 

значні поклади літію) 

● Можливість виробництва та експорту водню 

Енергоефективність 

● Стимулювання вітчизняних підприємств до ефективного використання енергоресурсів та 

виробництва енергоефективного обладнання, обліку енергоресурсів 

● Запровадження та забезпечення постійного вдосконалення системи енергетичного 

менеджменту на державному і муніципальному рівні, а також на підприємствах, зокрема 

відповідно до вимог стандартів та міжнародних угод. 

● Стимулювання використання екотранспорту (збільшення кількості швидкісних 

електрозарядних станцій, збільшення використання біопалива на транспорті) та 

забезпечення електрифікації для розвитку використання електротранспорту як 

національного так і регіонального рівня включно з міським транспортом. 

Інше 

● Комерційно привабливі інвестиційні проєкти   

● Потенціал до подальшої приватизації та підвищення конкуренції в галузі 

● Можливість залучення іноземної експертизи, технологій та фінансування дорозвідки та 

розробки важковидобувних і шельфових вуглеводнів 

1.4 Ключові припущення / рамка плану 

Безпекові припущення  

Розрахунки щодо середньо- та довгострокового розвитку енергосистеми, наведені у цьому 

плані, базуються на даних і прогнозах, які були актуальними для підконтрольних територій 

станом на 23 лютого 2022 року.  

Короткострокові прогнози, а також оцінки попиту враховують наявні пошкодження 

енергетичних об’єктів та великих індустріальних споживачів, а також поточну ситуацію на 

фронті станом на кінець червня 2022 року.  

Суттєві зміни у цих показниках є можливими та можуть матеріально вплинути на наведені 

розрахунки. У випадку настання суттєвих змін, план буде переглянутий відповідним чином. 
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Крім того, цей план розроблено з урахуванням наступних рамкових припущень: 

● Євроінтеграція є стратегічним пріоритетом розвитку України і української енергетики  

● Відновлення та модернізація енергетики потребуватиме значного фінансування, і 

Україна створить сприятливі умови для залучення інвестицій 

● Українські споживачі мають бути забезпечені надійним доступом до енергоресурсів, а 

вразливі споживачі – захищені від енергетичної бідності 

● Українська енергетика має забезпечити швидке відновлення та розвиток існуючої та 

формування нової економіки 

● Україна відмовляється від імпорту будь-яких енергоресурсів та комплектуючих з рф та 

прагне наростити використання внутрішніх ресурсів 

Відповідно, пріоритетними є ініціативи, які: 

● прискорюють європейську інтеграцію України і виконання вимог до країни-кандидата у 

члени ЄС 

● відповідають вимогам європейського Зеленого курсу, сприяють виконанню міжнародних 

зобов’язань України в енергетиці, збільшують частку вуглецево-нейтральних 

енергоресурсів в енергетичному міксі 

● покращують доступ українських споживачів до енергоресурсів та сприяють поверненню 

тимчасово переміщених громадян, у т.ч. завдяки створенню нових робочих місць  

● сприяють зменшенню потреб в енергоресурсах, не потребують неринкових підходів до 

ціноутворення та сприяють скороченню потреби у бюджетних витратах на підтримку 

вразливих споживачів 

● є комерційно привабливими, сприяють залученню інвестицій, експорту товарів і послуг 

та збільшують надходження до держбюджету 

● дозволяють замінити  російське паливо/комплектуючі та покращують безпеку 

постачання, збільшують частку локальних енергоресурсів у енергетичному міксі та/або 

зменшують залежність від імпорту 

Зважаючи на ситуацію із забезпеченням українського ринку різними видами палива та 

інші ресурсні обмеженнями, приймається до уваги також наступне: 

● Пріоритетним напрямком є покращення можливостей балансування енергосистеми (за 

рахунок відкриття нових високоманеврових потужностей, систем накопичення енергії, 

експорту електроенергії на ринок ЄС, заходів з управління попитом та стимулів для 

балансування з боку споживачів), що відкриває шлях до нарощування виробництва ВДЕ; 

● Доцільним з точки зору енергетичної безпеки є переведення попиту з нафтопродуктів у 

транспорті на газ та електроенергію, а також у опаленні з газу на електроенергію, що 

потребує, зокрема, відповідного оновлення мереж; 

● Доцільним є зменшення потреб у дефіцитних видах енергоресурсів через підвищення 

енергоефективності; 

● Максимальний пріоритет надається ринковим рішенням за виключенням питань 

енергетичної безпеки (створення резервів палива, резервні потужності); 

● Вибір між альтернативними ринковими рішеннями та/або часткою кожного рішення 

визначається, виходячи з економічної доцільності та швидкості впровадження. 
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2 Електроенергетичний сектор 

Цей розділ плану використовує аналітичні дані, 

підготовлені оператором Об’єднаної енергосистеми 

України ПАТ «Укренерго» в рамках Звіту з оцінки 

відповідності (достатності) генеруючих потужностей 

для покриття прогнозованого попиту на електричну 

енергію та забезпечення необхідного резерву у 2021 

році. Звіт базується на даних щодо об’єктів 

енергетичної галузі на підконтрольних територіях 

станом до повномасштабного вторгнення.  

Станом на кінець червня 2022 року Запорізька АЕС і 

ТЕС, Каховська ГЕС і Херсонська ТЕЦ окуповані 

російськими загарбниками. Крім того, Луганська і 

Криворізька ТЕС, а також Сєверодонецька, 

Охтирська, Кременчуцька та Чернігівська ТЕЦ 

зазнали значних пошкоджень. 

План відновлення і розвитку енергетичного сектору періодично оновлюватиметься з 

урахуванням поточної безпекової ситуації.   

2.1 Аналіз стану генеруючих потужностей Об’єднаної енергосистеми України 

Генеруючі потужності ОЕС України 

Загальна встановлена потужність електричних станцій ОЕС України станом на 31.12.2021 р. 

(без урахування енергогенеруючих об’єктів Кримської електроенергетичної системи та 

тимчасово неконтрольованої території Донецької та Луганської областей) складає 56,247 ГВт, з 

яких 49,7 % припадає на теплові електростанції (зокрема, ТЕС, ТЕЦ, блок-станції), 24,6 % — на 

атомні електростанції, 11,2 % — на гідроелектростанції та гідроакумулюючі електростанції, 

14,5 % — на електростанції, що працюють на відновлюваних джерелах енергії — ВЕС, СЕС, 

БіоЕС. 

Динаміка структури встановленої потужності електричних станцій ОЕС України*

 
* без урахування ТНКТ АР Крим, Донецької та Луганської областей 
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Основні генеруючі потужності ОЕС України (станом на 31.12.2021 р.) зосереджені на: 

− чотирьох атомних електростанціях (15 енергоблоків, з яких: 13 - потужністю по 

1 000 МВт; і 2 - потужністю 415 та 420 МВт відповідно); 

− 10 гідроелектростанціях на річках Дніпро, Дністер, Південний Буг, а також на річках 

Теребля і Ріка (Теребле-Ріцька гідроелектростанція) загальною встановленою 

потужністю близько 4729,5 МВт із загальним числом гідроагрегатів 101 одиниця. А 

також на 3-х гідроакумулюючих станціях потужністю 1487,8 МВт із загальним 

числом гідроагрегатів 11 одиниць (одиничною потужністю від 33 до 324 МВт); 

− 12 ТЕС із блоками одиничною потужністю 150, 200, 300 і 800 МВт (75 енергоблоків, 

у тому числі потужністю: 150 МВт — 6, 200 МВт — 31, 300 МВт — 32, 800 МВт — 6 

одиниць) та 3 турбогенератора, а також 3-х великих ТЕЦ з енергоблоками 

100 (120) МВт — 4 блоки, та 250 (300) МВт — 5 блоків; 

− станціях на ВДЕ (включаючи станції на біопаливі) загальною потужністю 8 148 МВт, 

серед яких найбільші за встановленою потужністю «Сиваська ВЕС» (245,7 МВт, з 

низки причин фактична потужність станції є значно меншою), «Покровська СЕС» 

(240 МВт), «Солар Фарм-1» (200 МВт), «Ботієвська ВЕС» 1-65 черги (199,875 МВт), 

«Мирненська ВЕС» 1–6 черги (163 МВт), а також низка менш потужних.  

Атомна енергетика 

На більшості енергоблоків АЕС встановлені реактори серії ВВЕР-1000 (моделі В-320), які за 

технічними характеристиками подібні до закордонних реакторів типу PWR. Станом на кінець 

2021 року 12 енергоблоків відпрацювали свій нормативний 30-річний ресурс, термін експлуа-

тації 11 з них вже подовжено на 10–20 років, очікується прийняття рішення з подовження 

терміну експлуатації ще одного енергоблоку. У середньостроковій перспективі закінчиться 

нормативний термін експлуатації ще 3-х атомних енергоблоків (ЗАЕС–6 — у 2026 році, РАЕС–

4 та ХАЕС–2 — у 2035 році). 

Строки експлуатації АЕС в Україні  

Електрична 

станція 

№ енерго-

блока 

Електрична 

потужність, 

МВт 

Тип 

реакторної 

установки 

Дата 

введення в 

експлуатацію 

Проєктна 

дата 

закінчення 

терміну 

експлуатації 

Стан виконання робіт з 

продовження 

експлуатації 

енергоблоків 

Рівненська 

АЕС 

1 420 В-213 22.12.1980 22.12.2010 Термін експлуатації 

продовжено до 

22.12.2030 

2 415 В-213 22.12.1981 22.12.2011 Термін експлуатації 

продовжено до 

22.12.2031 

3 1 000 В-320 21.12.1986 11.12.2017 Термін експлуатації 

продовжено до 

11.12.2037 

4 1 000 В-320 10.10.2004 07.06.2035 Плануються 

Південно-

українська 

АЕС 

1 1 000 В-302 31.12.1982 02.12.2013 Термін експлуатації 

продовжено до 

02.12.2023 

2 1 000 В-338 09.01.1985 12.05.2015 Термін експлуатації 

продовжено до 

31.12.2025 

3 1 000 В-320 20.09.1989 10.02.2020 Термін експлуатації 

продовжено до 

10.02.2030 

Запорізька 

АЕС 

1 1 000 В-320 10.12.1984 23.12.2015 Термін експлуатації 

продовжено до 

23.12.2025 

2 1 000 В-320 22.07.1985 19.02.2016 Термін експлуатації 

продовжено до 

19.02.2026 
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Електрична 

станція 

№ енерго-

блока 

Електрична 

потужність, 

МВт 

Тип 

реакторної 

установки 

Дата 

введення в 

експлуатацію 

Проєктна 

дата 

закінчення 

терміну 

експлуатації 

Стан виконання робіт з 

продовження 

експлуатації 

енергоблоків 

3 1 000 В-320 10.12.1986 05.03.2017 Термін експлуатації 

продовжено до 

05.03.2027 

4 1 000 В-320 18.12.1987 04.04.2018 Термін експлуатації 

продовжено до 

04.04.2028 

5 1 000 В-320 14.08.1989 27.05.2020 Термін експлуатації 

продовжено до 

27.05.2030 

6 1 000 В-320 19.10.1995 21.10.2026 Плануються 

Хмельницька 

АЕС 

1 1 000 В-320 22.12.1987 13.12.2018 Термін експлуатації 

продовжено до 

13.12.2028 

2 1 000 В-320 07.08.2004 07.09.2035 Плануються 

 
Одним із пріоритетних завдань діяльності експлуатуючої організації-оператора АЕС 
ДП «НАЕК «Енергоатом» є продовження термінів експлуатації діючих енергоблоків. 
Встановлена діючими ліцензіями регулюючого органу тривалість додаткового строку 
експлуатації енергоблоків АЕС становить від 10 до 20 років і визначається в кожному 
конкретному випадку за результатами виконання переоцінки безпеки. 

Гідроенергетика 

Гідроенергетика відіграє винятково важливу роль у функціонуванні української енергосистеми, 

оскільки ГЕС і ГАЕС є фактично єдиним джерелом її пікових потужностей, крім того, 

гідроакумулюючі електростанції роблять неабиякий внесок у згладжування нічних «провалів» 

споживання електричної енергії. 

Найбільшою генеруючою компанією з гідроресурсів в Україні є ПрАТ «Укргідроенерго». До 

складу компанії входять дев'ять станцій на річках Дніпро — Київська ГЕС (440 МВт), Канів-

ська ГЕС (500 МВт), Кременчуцька ГЕС (687,4 МВт), Середньодніпровська ГЕС (388 МВт), 

Дніпровська ГЕС (1 563,1 МВт), Каховська ГЕС (343,2 МВт), Київська гідроакумулююча 

електростанція (ГАЕС) (213,8 МВт) і Дністер — Дністровська ГЕС (702 МВт) та 

Дністровська ГАЕС (1 296 МВт), перша (972 МВт) і друга (324 МВт) черги якої введені в 

експлуатацію, третя (972 МВт) — планується.  

Також в складі ОЕС України працює Ташлицька ГАЕС (302 МВт, оператор — 

ДП «НАЕК «Енергоатом»), спорудження якої триває (у 2022 році очікується завершення 

будівництва 2-ої черги у складі 3-го гідроагрегату потужністю 151 МВт, а загальна проєктна 

потужність станції передбачається на рівні 906 МВт), і яка є однією зі складових 

Південноукраїнського енергокомплексу. Інші ГЕС, що працюють в складі ОЕС України, мають 

загальну встановлену потужність 193 МВт. 

Теплова енергетика 

Технологічну основу генеруючих потужностей у тепловій енергетиці складають пиловугільні 

енергоблоки критичних параметрів пари (13 МПа, 545 С0) потужністю 150–200 МВт, а також 

пиловугільні та газомазутні енергоблоки з надкритичними параметрами пару (24 МПа, 545 0C) 

потужністю 300 та 800 МВт на конденсаційних електростанціях. Більшість електростанцій з 

енергоблоками 150 МВт збудовано та введено в експлуатацію в 1959–1964 роках, 200 МВт — у 

1960–1975 роках, 300 МВт — у 1963–1988 роках і 800 МВт — у 1967–1977 роках. 

Станом на 31.12.2021 р. ТЕС ГК налічується 75 енергоблоків загальною встановленою потуж-

ністю 21 562 МВт: 

− 68 вугільних блоків потужністю 16 962 МВт, у тому числі: 6 блоків в консервації та 1 
блок в реконструкції (нижче наведена розбивка з урахуванням переведення блоків на 
спалювання вугілля марки ГД): 
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o 23 блоки, що спалюють вугілля марки АШ і П потужністю 6 439 МВт (5 бл. 

потужністю 1 280 МВт перебувають в стані консервації); 

o 45 блоків, які працюють на вугіллі марки ГД потужністю 10 523 МВт (4 блок 

потужністю 935 МВт в стані консервації); 

− 7 газомазутних блоків потужністю 4 600 МВт (1 блок 800 МВт в консервації). 

За останні 4 роки газомазутні енергоблоки до роботи в ОЕС України не залучалися (крім одного 

блоку потужністю 300 МВт на Трипільській ТЕС). 

Станом на кінець 2021 року проведено реконструкцію близько 20 % енергоблоків теплових 

станцій, однак питання приведення їх екологічних показників роботи до сучасних вимог 

лишилися не вирішеними, а дещо покращені маневрені характеристики і досі лишаються 

недостатніми для сучасних потреб ОЕС України. Відсутність визначених механізмів фінансу-

вання заходів екологічної модернізації, передбачених НПСВ, у короткостроковій перспективі 

призведе до суттєвого скорочення потужності ТЕС. 

Решта блоків підтримується в працездатному стані за рахунок проведення капітальних та 

поточних ремонтів, але їх зношеність постійно зростає і сягає загрозливої межі з точки зору 

можливості їх подальшої експлуатації без здійснення реконструкції. 

Напрацювання енергоблоків ТЕС України (станом на 31.12.2021 р.)  

 

 

ТЕЦ і когенераційні установки 

Блочні ТЕЦ України представлені трьома електростанціями (Київська ТЕЦ-5, Київська ТЕЦ-6 та 

Харківська ТЕЦ-5), на яких встановлені енергоблоки з теплофікаційними турбінами Т-100/120-

130, Т-110/120-130 і Т-250/300-240 сумарною потужністю 1 670 МВт в теплофікаційному режимі 

роботи та 1 980 МВт — в конденсаційному. 

Значною в Україні є встановлена потужність ТЕЦ і когенераційних установок — 6 070 МВт, 

основна частина потужності яких припадає на ТЕЦ, що працюють на природному газі.  
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Енергоблоки

Напрац.  *для АШ після перевед. на ГД 31.12.2021 р.

Напрац.  * для АШ до перевед. на ГД 31.12.2021 р.

Напрацювання до реконструкції (годин)

Межа паркового ресурсу МЕВП України (200000 год.)

Граничний ресурс за нормативами МЕВП України (170000 год.)

Розрахунковий ресурс за нормативами МЕВП України (100000 год.)
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Найбільші ТЕЦ і когенераційні установки в ОЕС України 

Найменування 

теплоелектроцентралей 

та когенераційних установок 

Вид палива 
Встановлена 

потужність, МВт 

Київська ТЕЦ-5 Природний газ 700 

Київська ТЕЦ-6 Природний газ 500 

Харківська ТЕЦ-5 Природний газ 470 

Миронівська ТЕС Вугілля марок АШ і П / Г і Д 275 

Сєвєродонецька ТЕЦ Природний газ 260 

Кременчуцька ТЕЦ Природний газ 255 

Чернігівська ТЕЦ Вугілля марки АШ і П / Природний 

газ 

210 

Черкаська ТЕЦ Вугілля марки Г і Д / Природний газ 200 

Калуська ТЕЦ Вугілля марки Г і Д / Природний газ 200 

Дарницька ТЕЦ Вугілля марки АШ і П / Природний 

газ 

160 

Харківська ТЕЦ-2 (ЕСХАР) Вугілля марки АШ і П / Природний 

газ 

150 

Краматорська ТЕЦ Вугілля марки АШ і П / Природний 

газ 

150 

Білоцерківська ТЕЦ Природний газ 120 

Шосткінська ТЕЦ Природний газ 115 

Херсонська ТЕЦ Природний газ 80 

Одеська ТЕЦ Природний газ 68 

Харківська ТЕЦ-3 Природний газ 62 

Дніпровська ТЕЦ Природний газ 61,6 

Новороздільська ТЕЦ Природний газ 44 

Новояворівська ТЕЦ Природний газ 42,69 

Львівська ТЕЦ-1 Природний газ 41,3 

Сумська ТЕЦ Вугілля марки АШ і П / Природний 

газ 

40 

Миколаївська ТЕЦ Природний газ 40 

Кіровоградська ТЕЦ Природний газ 15 

Охтирська ТЕЦ Природний газ 12,75 

Локачі ГТУ Природний газ 8,8 

ТЕЦ Уманського тепличного 

комбінату 

Природний газ 6 

ТЕЦ Черкаситеплокомуненерго Природний газ 5,32 

ТЕЦ Первухінського цукрового 

заводу 

Природний газ 5 

 

Основна частка ТЕЦ має фізично зношене та морально застаріле обладнання. Через втрату 

теплових навантажень у багатьох випадках відпуск електричної енергії на ТЕЦ є не оптималь-

ним з точки зору фактичної потреби споживачів у тепловій енергії, що призводить до високих 

витрат палива на виробництво електричної і теплової енергії в теплофікаційному режимі. 

Відновлювана енергетика 

Впродовж останніх років посилюються тенденції розвитку відновлюваної енергетики (пік 

інвестицій у будівництво об’єктів відновлюваної енергетики припав на 2019 рік). За наявною 

інформацією потужність об’єктів електроенергетики, які використовують відновлювані джере-

ла енергії для виробництва електричної енергії, у 2019 році склала 4,722 ГВт. Протягом 

2020 року було додатково введено в експлуатацію об’єктів відновлюваної енергетики потуж-

ністю 1,95 ГВт, а у 2021 році — ще близько 1,45 ГВт. Тим не менш, через наявність 

карантинних обмежень внаслідок поширення COVID-19, а також з низки економічних причин, 

не всі об’єкти, заплановані до введення впродовж року були введені в експлуатацію. 

Планується, що у 2022 році буде введено в експлуатацію низку об’єктів відновлюваної 

енергетики загальною встановленою потужністю не менше 1,54 ГВт. 

Розвиток відновлюваної енергетики демонструє стабільну тенденцію зростання (Error! 

Reference source not found.). Останніми роками спостерігається постійне підвищення кількості 
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введених в експлуатацію об’єктів відновлюваної енергетики. Зазначена динаміка розвитку 

відновлюваної енергетики призводить до зростання прогнозного відпуску електричної енергії в 

ОЕС України об’єктами відновлюваної енергетики (у 2019 році виробіток електричної енергії з 

ВДЕ в загальній структурі виробництва електричної енергії досягнув 3,6 % або 

5,5 млрд кВт∙год, при цьому увесь експорт електричної енергії до країн Східної Європи з 

ОЕС України у 2019 році склав близько 5,8 млрд кВт∙год; у 2020 році — виробіток сягнув 

10,1 млрд кВт∙год або ж 6,8 %; у 2021 році — 12,5 млрд кВт∙год або ж 8 %; у 2022 році — 

очікується виробіток понад 14 млн кВт∙год, що становитиме не менше 9 % від сумарного 

виробітку електричної енергії всіма об’єктами електроенергетики в ОЕС України). 

Постійне підвищення кількості об’єктів відновлюваної енергетики призводить до зростання 

цінового навантаження на споживачів електричної енергії України, а також загострює 

проблеми, що пов’язані із забезпеченням операційної безпеки ОЕС України. 

Динаміка введення в експлуатацію об’єктів генеруючих потужностей на ВДЕ  

Технологія ВДЕ 

Приріст ВДЕ відносно попереднього року за період 2016-2021 рр., МВт 

роки 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ВЕС 10,9 27,9 60,6 636 86,2 562 

СЕС 98,9 300,4 466,4 2 565,9 1 807,2 2 222 

БіоЕС 10,2 34,3 1,8 43,8 57 77 

Мікро-, міні- та малі ГЕС н/д 5,4 1,9 4,4 6,6 0,9 

 

Станом на 31.12.2021 р. встановлена потужність об’єктів ВДЕ в ОЕС України, які безпосередньо 

підключені до мереж і відпускають електричну енергію, становить: 

− ВЕС — 1 529 МВт; 

− СЕС — 6 365,3 МВт (у тому числі, СЕС домогосподарств 1 205,3 МВт); 

− БіоЕС — 254,2 МВт; 

− мікро-, міні- та малі ГЕС — 192,9 МВт. 

2.2 Аналіз режимів роботи генеруючих потужностей ОЕС України 

Структура виробництва електричної енергії протягом 2016–2021 років зазнала суттєвих змін. 

Структура й обсяги виробництва електричної енергії в ОЕС України* за 2016–2021 роки, 

млрд кВт∙год 

Роки Усього АЕС % ТЕС % 

ТЕЦ і 

блок-

станції 

% 
ГЕС і 

ГАЕС 
% 

ВЕС, 

СЕС та 

БіоЕС 

% 

2016 154,8 80,9 52,3 49,9 32,2 13,3 8,6 9,1 5,9 1,5 1 

2017 155,4 85,6 55,1 45 29 12,4 8 10,6 6,8 1,9 1,2 

2018 159,3 84,4 53 47,8 30 12,5 7,8 12 7,5 2,6 1,6 

2019 153,96 83 53,9 44,9 29,2 12,6 8,2 7,9 5,1 5,5 3,6 

2020 148,85 76,2 51,2 39,6 26,6 14,6 9,8 7,6 5,1 10,9 7,3 

2021 156,6 86,2 55,0 37,2 23,8 8,6 5,5 10,45 6,7 12,5 8,0 
Примітка: * — без урахування ТНКТ АР Крим, Донецької та Луганської областей. 

Така структура виробництва обумовлена специфікою генеруючих потужностей української 

електроенергетики, яка переобтяжена базовими потужностями (АЕС та переважна частина 

енергоблоків теплової генерації) і характеризується гострим дефіцитом маневрених потужно-

стей. 

Внаслідок цього в якості маневрених використовуються енергоблоки ТЕС, спроєктовані для 

роботи в базових режимах, значна частина яких працює в непроєктних пікових і 

напівпікових режимах. 

За таких умов основними потужностями регулювання графіка навантаження є вугільні блоки 

150–200–300 МВт ТЕС. У зв’язку з несприятливою структурою потужності (низька питома вага 

маневрової потужності, обмежений діапазон регулювання ТЕС), в енергосистемі практи-
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куються щоденні зупинки 7–10 блоків на період нічного зниження навантаження з наступними 

їх запусками у період ранкового максимуму, зупинками в денній зоні (з метою компенсації 

збільшення виробітку на СЕС) і запусками у період вечірнього максимуму навантаження.  

Такі режими призводять до додаткового спрацювання ресурсу устаткування, підвищеної аварій-

ності та перевитрат палива, що безпосередньо мають вплив на достатність генеруючих потуж-

ностей, а також на збільшення умовно-постійних та змінних витрат і, відповідно, збільшення 

цінової пропозиції. 

У весняно-літній період, з урахуванням вищезазначених чинників, а також базового режиму 

ГЕС у період повені, до щодобових зупинок-пусків залучається ще більша кількість 

енергоблоків ТЕС. 

Загальна кількість пусків/зупинив енергоблоків (корпусів блоків) ТЕС ГК 150–300 МВт 

продовжує залишатися на досить високому рівні, і за 12 місяців в 2017 році становила 1 943, у 

2018 році — 2 255, у 2019 році — 2 478, у 2020 році — 2 622, у 2021 році — 2 900. 

Окремо слід відзначити, що після подій 2014 року, коли практично всі шахти України, на яких 

видобувається антрацитове та пісне вугілля (А та П), опинилися на ТНКТ, виникла нова для 

електроенергетики країни проблема — перманентний дефіцит вугілля цих груп. Для зменшення 

залежності від імпортного вугілля генеруючими компаніями проведено роботи з пере-

оснащення енергоблоків ТЕС, які працюють на антрацитовому вугіллі, на спалювання вугілля 

газової групи (так за період 2016-2019 рр. переведено 10 блоків загальною потужністю 

2060 МВт). 

З цієї причини за останні роки обсяги споживання антрацитового вугілля в Україні суттєво 

скоротилися: з 9,2 млн т у 2016 р. до 1,62 млн т у 2021 р. (довідково: у в 2017 р. 4,9 млн т, у 

2018 р. 4,1 млн т, у 2019 р. 3,4 млн т, у 2020 р. 3,0 млн т) і було заміщено використанням 

вітчизняного вугілля газової групи. За таких умов вдалося зберегти досить високі обсяги 

доступної робочої потужності енергоблоків, працюючих на вугіллі марок Г та Д для покриття 

ГЕН в ОЕС України. 

Водночас, зростають витрати ТЕС ГК на підтримання у працездатному стані енергоблоків в 

умовах подальшого погіршення режимів їх експлуатації. За таких обставин, на енергоблоках 

ТЕС ГК особливу роль відіграє проведення ремонтів, що мають на меті відновлення (покра-

щення) техніко-економічних показників роботи енергоблоків порівняно з фактичними показ-

никами. 

Протягом 2021 року, як і в деякі попередні роки на режими роботи АЕС накладались балансові 

обмеження, що призводило до необхідності зниження потужності АЕС в добовому графіку 

покриття навантаження. Такі обмеження пов'язані, зокрема, з наслідками поширення пандемії 

COVID-19, що позначилося на зниженні електроспоживання і, як наслідок, призвело до 

витіснення частини атомної енергетики з добового графіка іншими технологіями виробництва 

електричної енергії. Це вказує на необхідність залучення енергоблоків АЕС до тижневого та 

добового регулювання навантаження, що, в свою чергу, приведе до збільшення гнучкості всієї 

енергетичної системи, однак потребує ґрунтовних досліджень, випробувань та модернізації у 

разі отримання позитивних висновків стосовно такої можливості. 

Аналіз режимів роботи вітчизняних ТЕЦ показує, що через втрату теплових навантажень 

основна їхня частина має дуже низькі КВВП, який в середньому по Україні в останні роки не 

перевищує 24 % (і має тенденцію до подальшого зниження), а максимальна потужність у 

період максимумів виробництва електричної енергії не перевищує 50% від встанов-

леної потужності. 

Водночас, електрична енергія вироблена навіть на найбільш ефективних газових ТЕЦ, що 

працюють за параметрів пару 13 МПа та 24 МПА, при високій вартості природного газу є не-
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конкурентоспроможною відносно електричної енергії виробленої на ТЕС ГК, як і електрична 

енергія вироблена з вугілля на ТЕЦ з параметрами пари 9 МПа та нижче. 

Таким чином, вітчизняні ТЕЦ насамперед необхідно розглядати як джерело теплової енергії, 

робота яких обумовлена безальтернативністю їх участі у покритті теплових навантажень, 

особливо в періоди дуже низьких температур, коли потужність їх участі у покриті ГЕН може 

сягати до 3 ГВт. 

Найбільш мобільними піковими виробниками електричної енергії є ГЕС та ГАЕС. Проте їх 

встановлена потужність не забезпечена гідроресурсами для регулювання добових графіків 

навантаження у повному обсязі, особливо впродовж маловодних років. Зокрема, виробництво 

електричної енергії на ГЕС у 2020 році було найнижчим за аналізований період, тим не менш 

виробництво на ГЕС у 2021 році повернулося до нормального, середнього рівня останніх років.  

При цьому погодні умови осінньо-зимового періоду характеризуються аномально високими 

температурами й малою кількістю опадів, що впливає на забезпеченість гідроресурсами та 

режими роботи ГЕС (що спостерігалося наприкінці 2019 – на початку 2020 року). Крім того, 

обмеження наявної мережевої інфраструктури впливають на нормальну роботу Дністровської 

ГАЕС (тобто на роботу гідроагрегатів станції у насосному режимі).  

Без наявності обмежуючих чинників не обходиться і робота Ташлицької ГАЕС, котра може 

працювати при рівнях нижнього б’єфу 15,50-16,50 м і верхнього 92-101,50 м в турбінному 

режимі одним гідроагрегатом лише 3 год. 33 хв або ж двома гідроагрегатами — 1 год. 47 хв. А у 

насосному режимі одним гідроагрегатом – до 3 год. 51 хв. або ж двома — до 1 год. 56 хв. 

При знижені відмітки нижнього б’єфа з рівня 15,5 м до 14,5 м (найсуттєвішим чинним є 

засушливий мікроклімат в околі басейну р. Південний Буг) тривалість роботи Ташлицької 

ГЕАС як в насосному, так і турбінному режимах режимі зменшується на 20 %. На режими 

роботи Ташлицької ГЕАС накладають й умови роботи верхнього б’єфу, коли на позначках 93 – 

94,5 м частково забороняється пуски гідроагрегатів в турбінному режимі (не більше 1 разу на 

тиждень), а при позначках 94,5 - 101,5 м забороняються пуски гідроагрегатів і в 

насосному режимі. 

Введення третього гідроагрегата Ташлицької ГАЕС за наведених вище умов роботи, позначок і 

накладених обмежень з боку нижнього та верхнього б’єфів (наразі жодних проєктів по їх 

збільшенню не представлено) де-факто не впливає на режими роботи енергосистеми. 

За таких умов третій гідроагрегат буде використовуватись в якості резервного, коли будуть 

проводиться ремонти на першому і другому гідроагрегатах. 

З початком функціонування ринку електричної енергії за оновленої моделі практично постійно 

існують значні розбіжності між торговими графіками та графіками фізичного відпуску/відбору 

електричної енергії (чого практично не було за попередньої моделі ринку), що найбільше 

вплинуло на режими роботи ГЕС та ГАЕС. Крім того робота більшості ГАЕС зосереджена, в 

основному на такому сегменті ринку як балансуючий ринок.  

Відповідно, збільшилась кількість диспетчерських команд для ГЕС та ГАЕС на зміну 

потужності з метою підтримання балансу в енергетичній системі. Водночас ГЕС продовжують 

брати участь в автоматичному та ручному регулюванні частоти і потужності, а також в 

регулюванні напруги та реактивної потужності, забезпечуючи балансування в ОЕС України, у 

тому числі і для компенсації небалансів, створених виробниками з ЕНП – електростанції з 

негарантованою потужністю. 
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Зміна завантаження споживачів без урахування впливу ЕНП на необхідність зміни 

потужності традиційної генерації та з урахуванням такого впливу (дані за 16 – 17 годину 

16.08.2020 року) 

 

 

 

Зміна завантаження споживачів без урахування впливу ЕНП на необхідність зміни 

потужності традиційної генерації та з урахуванням такого впливу (дані за 22 – 23 годину 

16.08.2020 року) 

 

 

По командам чергового диспетчера НЕК «Укренерго» (в основному у періоди з високим рівнем 

забезпеченості первинними енергетичними ресурсами генеруючих потужностей на ВДЕ), після 

вичерпання всіх балансуючих можливостей, у 2021 році близько 90 разів обмежувалася робота 

генеруючих потужностей на ВДЕ (потужністю від 365 до 2 385 МВт), у 2020 році та у 2019 році 

ці показники становили 20 разів (потужністю від 212 до 1 656 МВт) та 2 рази відповідно 

(потужністю 250-300 МВт).  

У наступні роки, до вирішення проблем з дефіцитом маневреної потужності та/або заходів з 

керованого управління попитом, ця тенденція буде зберігатися. 
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Динаміка обсягів та вартості обмежень виробництва на ВДЕ в ОЕС України у період 

2019–2021 рр. 

 

 

Аналіз режимів роботи генеруючих потужностей вказує на невисокий рівень забезпеченості 

енергетичної системи достатністю генеруючих потужностей з метою покриття власних 

максимумів електричних навантаження, оскільки значна частка генеруючих потужностей не 

може бути використана для відповідних цілей. Так, наприклад, у період максимальних 

навантажень (на основі результатів статистичних спостережень): 

1) 1-1,5 ГВт потужності вугільної генерації недоступні з причини здійснення 

планових ремонтів; 

2) 3,5-4 ГВт потужності АЕС недоступні з причини здійснення планових ремонтів 

3) близько 1 ГВт (а в окремі періоди до 3 ГВт) потужності вугільної генерації недоступні з 

причини здійснення непланових, аварійних ремонтів; 

4) 2,2 ГВт вугільної генерації недоступні, оскільки перебувають у стані консервації (до 

вирішення питання їх списання); 

5) 4,6 ГВт газомазутних блоків теплової генерації недоступні через відсутність та/або 

дороговизну природного газу, а блоки одиничною потужністю 800 МВт не включались в роботу 

вже понад 9 років і не забезпечені персоналом; 

6) 3,1-3,6 ГВт потужностей ТЕЦ недоступні через відсутність теплового навантаження; 

7) низка потужностей на ГЕС та ВДЕ недоступні через відсутність достатніх обсягів 

первинних джерел енергії (зокрема, водних ресурсів); 

8) 2-2,5 ГВт потужності вугільної генерації недоступні з причини незадовільного стану 

паливозабезпечення, що має циклічний характер (що, вочевидь, потребує зміни алгоритму 

накопичення палива та посилення відповідальності за недотримання гарантованих 

запасів вугілля). 

З цих причин доступна робоча встановлена потужність в ОЕС України є близькою до макси-

муму електричних навантажень в енергетичній системі, водночас впродовж останніх 5 років у 

періоди максимумів навантаження: 

1) потужність ТЕС не перевищує 7,2 ГВт (за встановленої потужності 21,842 ГВт на кінець 

2021 року); 
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2) потужність АЕС зрідка сягала величини 12,6 ГВт, не перевищуючи її (за встановленої 

потужності 13,835 ГВт на кінець 2021 року); 

3) потужність ГЕС не перевищує 3,3 ГВт – і є, здебільшого, короткостроковою (за 

встановленої потужності 4,83 ГВт на кінець 2021 року); 

4) потужність СЕС і ВЕС час від часу спадала до 0 МВт, а інколи сягала 4,5 ГВт (за 

сумарної встановленої потужності 8,15 ГВт на кінець 2021 року); 

5) потужність ТЕЦ та інших когенераційних установок не перевищує 2,9 ГВт (за 

встановленої потужності 6,1 ГВт на кінець 2021 року). 

Як показали результати аналізу стану генеруючих потужностей в Україні та режимів їх роботи, 

ОЕС України можна охарактеризувати як таку, що формально має достатні обсяги генеруючих 

потужностей (порівняно із загальним навантаженням в енергосистемі), і водночас можна 

охарактеризувати як негнучку (тобто таку, що характеризується дефіцитом маневрених 

потужностей). Передумовою чого є те, що: 

1) значна частка потужностей, з різних причин, не є доступною у періоди максимумів 

електричних навантажень; 

2) низка потужностей є переважно базовою потужністю, не призначеною для частих і 

швидких змін режимів роботи; 

3) низка потужностей, що може змінювати свої режими роботи (в основному зосереджена 

на ТЕС), вже відпрацювала парковий ресурс. 

2.3 Сценарії розвитку попиту  

На основі аналізу результатів виконаних досліджень з прогнозування узгодженого розвитку 

економіки та енергетики було визначено, що забезпечити сталий розвиток економіки з 

високими темпами зростання ВВП можливо лише через реалізацію політики непротекціонізму 

та розвиток енергетики за найбільш ефективним сценарієм, що і покладено в основу 

формування СМЕЕ (Сценарій максимальної економічної ефективності).  

Цей сценарій лишається пріоритетним також для відновлення енергосектору у післявоєнний 

період. 

Було враховано розподіл виробництв згідно з теорією глобалізації світової економіки, що 

обумовило перегляд практично усіма розвиненими країнами доцільність виносу певних 

виробництв в інші країни й проявилося на прикладі вразливості економіки в умовах пандемії 

COVID–19 та у перспективі лише загострить конкуренцію щодо можливості експорту як через 

відновлення певних виробництв, які були винесені через меншу вартість виробництва за 

кордоном, так і за рахунок створення нетарифних бар’єрів щодо можливості експорту 

продукції, яку країни можуть виробляти самі, зокрема «податок» на вуглецевий «слід» 

при імпорті. 

Так, для досягнення цілей, визначених у Європейській «Зеленій угоді», інвестиційним планом 

передбачено залучення щонайменше 1 трлн євро інвестицій впродовж наступного десятиріччя, 

частина з яких через механізм справедливого переходу буде спрямовано на чесний та 

справедливий «зелений» перехід, що відкриває можливість залучення щонайменше 

100 млрд євро інвестицій у період від сьогодні до кінця 2027 р. для підтримання працівників та 

громадян регіонів, що найбільше постраждають від переходу.  

Також, за Європейським інвестиційним планом «Зелена угода» (такі як InvestEU або Фонд 

справедливого переходу) передбачається індивідуальне фінансування низки проєктів від 

дрібних, направлених на покращення енергоефективності домогосподарств, до великих, 

направлених, наприклад, на розвиток мережі станцій для заряджання.  
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Серед іншого передбачається виділення значних коштів на реалізацію окремих проєктів з 

пілотного впровадження технологій, зокрема щодо використання профіцитів «зеленої» енергії, 

розробку технологій використання водню тощо. 

Для втілення концепції «Зеленого переходу» в України використовуються сценарії, які були 

сформовані при узгодженому прогнозуванні розвитку економіки та енергетики.  

Такі сценарії, насамперед, передбачають економічно-обґрунтовану модернізацію вітчизняної 

економіки з урахуванням її наявного потенціалу та використання цільового рефінансування 

Національним банком України відповідних інституцій підтримання розвитку економіки на 

довгострокових пільгових умовах для реалізації масштабних національних проєктів з розвитку 

інфраструктурних галузей економіки (насамперед енергетики, транспорту, житлово-

комунального господарства та інших), а також програм адаптації до змін клімату. 

За цими сценаріями головними драйверами розвитку економіки та зростання попиту на 

електричну енергію у середньостроковій перспективі в сценарії СМЕЕ є: 

- зміни клімату, які зумовлюють зростання витрат електричної енергії на 

кондиціонування та охолодження, меліорацію тощо; 

- завантаження існуючих виробничих потужностей реальних секторів економіки України 

за рахунок реалізації цільових державних інвестиційних програм з розвитку 

інфраструктурних секторів економіки (енергетика, транспорт, житлово-комунальний 

комплекс тощо), підтримання політики імпортозаміщення, а також за рахунок 

максимального підтримання експорту їх продукції; 

- розвиток автоматизованих та роботизованих виробництв; 

- розвиток агропромислового комплексу та оборонної промисловості; 

- електрифікація транспорту; 

- розвиток інформаційних технологій (зокрема DATA-центрів). 

У подальшій перспективі, з покращенням соціально-економічної ситуації в країні, зростаючу 

роль у підвищенні рівнів електроспоживання за цими сценаріями будуть відігравати: 

- зростання доходів домогосподарств (підвищення рівня оснащеності побутовими 

приладами, електромобілями тощо); 

- прискорений розвиток сфери послуг. 

Основними чинниками зниження електроспоживання відносно довоєнного рівня для цього 

сценарію є: 

- проведення активної політики щодо зниження енергоємності та підвищення 

енергоефективності в усіх секторах економіки за рахунок їх технологічної та 

структурної перебудови; 

- формування відповідних стимулів для домогосподарств з метою реалізації рішень щодо 

мінімізації та оптимізації електроспоживання (заміна побутових приладів, систем 

освітлення, гарячого водопостачання та опалення на базі використання електричної 

енергії на більш ефективні з точки зору споживання електричної енергії); 

- мінімізація споживання на ступенях ГЕН (графіку електричного навантаження) з 

максимальними цінами та її споживання у максимальних обсягах на ступенях ГЕН з 

мінімальними цінами. 

Необхідно відзначити, що зростання темпів розвитку економіки супроводжується підвищенням 

енергоефективності, що певним чином вирівнює обсяги попиту на електричну енергію. 
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Також суттєвий вплив на перспективний попит на електричну енергію має її ціна, яка 

визначається структурою її виробництва, а також наявність в економіці компенсаторів впливу 

зростання цін на формування ВВП, доходів домогосподарств та державний бюджет. 

У сценаріях, орієнтованих на значні обсяги імпорту технологій виробництва електричної 

енергії та первинних енергоносіїв, а також технологій для забезпечення балансової надійності 

та операційної безпеки, такі компенсатори відсутні, що негативно впливає на товарний попит та 

послуги на внутрішньому ринку, а також знижує конкурентоспроможність вітчизняних 

виробників як на внутрішньому, так і на зовнішніх товарних ринках. Ці чинники знижують 

попит на електричну енергію, оскільки негативно впливають на можливості 

зростання економіки. 

Попит для сценаріїв низьковуглецевого розвитку прийнято відповідно до скорегованих рівнів, 

наведених у Звіті з моделювання Інституту економіки та прогнозування Національної академії 

наук України (далі — Звіт № 3 ІЕПр), виконаного у рамках проєкту ЄБРР «Підтримка уряду 

України щодо оновлення НВВ України для Паризької угоди»  

Прогнозний попит на електричну енергію в Україні за сценаріями СМЕЕ, РС (референтний 

сценарій) та СКНЕ (сценарій кліматично нейтральної економіки) на 2023, 2030 та 

2050 роки

 
Трансформація добових ГЕН за різних стратегій розвитку економіки мають певні особливості, 

але для всіх стратегій притаманна спільна риса: зростання щільності ГЕН за рахунок 

підвищення попиту на електричну енергію на ступенях ГЕН з мінімальною ціною та його 

зниження на ступенях ГЕН з максимальною ціною, що певним чином компенсується 

зростанням попиту у сфері послуг та домогосподарств. 
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Прогнозний максимум навантаження споживачів за сценаріями (без урахування 

потужності технологій «Power-to-X») 

 

Водночас слід розуміти, що зростання потужності ЕНП до значень вищих, ніж попит, 

обумовлює необхідність реалізації одного з трьох варіантів: 

1) обмеження їх потужності (обґрунтована можливість цього сьогодні вже є на 

законодавчому рівні); 

2) перенесення потужності (інколи виникає ситуація, коли використання систем 

перенесення потужності стає доцільною і для згладжування ГЕН, тобто мінімізації «коливань 

потужності в добовому розрізі» в межах відповідного ГЕН, і для перенесення потужності з 

періоду її профіциту в періоди її дефіциту); 

3) впровадження технологій «Power to X» для використання надлишкового виробництва 

електричної енергії ЕНП. 

Тому, виробництво електричної енергії за реалізації зазначених варіантів може суттєво 

перевищувати попит, що детально ілюструють розроблені сценарії низьковуглецевого розвитку. 

Це обумовлено тим, що при підготовці Звіту № 3 ІЕПр була визначена можливість покриття 

балансів електричної енергії, в основному, за рахунок електростанцій, що працюють з 

використанням ВДЕ, перш за все це стосується ВЕС та СЕС, а також атомних електростанцій, 

працюючих з високим КВВП (85 % для існуючих та не менше 90 % для нових).  

Тому, у результаті виконання розрахунків необхідна потужність ВЕС та СЕС є занадто 

великою, через те, що вони мають низький КВВП (36 % та 14 % відповідно). Але це 

усереднений показник КВВП за рік, оскільки профілі виробництва електричної енергії ВЕС та 

СЕС, по-перше, мають досить виражені сезоні особливості, зокрема, генерація СЕС взимку 

значно нижча ніж влітку, по-друге, можуть сильно різнитися, навіть в суміжні дні, залежно від 

конкретних погодних умов. 
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Прогнозні обсяги виробництва електричної енергії за сценаріями 

 

При переході до моделювання з використанням балансів потужності при покритті добових ГЕН 

враховуються річні, сезонні, тижневі та добові нерівномірності електроспоживання, а також 

вплив погодних умов на можливість участі електростанцій, що працюють з використанням ВДЕ 

(перш за все, ВЕС та СЕС) в покритті ГЕН. За високого та типового рівнів генерації ВЕС та 

СЕС виникають профіцити потужності на певних ступенях ГЕН, але при досягненні ними 

встановленої потужності (рівень співставний з усередненим максимальним навантаженням 

споживачів у добових ГЕН) профіцити будуть виникати вже на всіх ступенях ГЕН впродовж 

більшості днів року.  

Це робить недоцільним використання технологій перенесення потужності типу «Power to 

Power» (технології, на кшталт, ГАЕС, СНЕ та подібних), а єдиною можливістю ліквідації 

профіцитів енергії є або обмеження потужності ВДЕ, або впровадження технологій типу 

«Power-to-Х». Тому, більша частина цього «надлишку» в цих сценаріях використовується для 

виробництва «зеленого» водню, який за прийнятих припущень використовується для 

виробництва електричної енергії. 

 

Розрахункові обсяги обмежень виробництва електричної енергії на ВЕС та СЕС та 

використання профіцитів електричної енергії (за допомогою технологій «Power to Gas») за 

сценаріями

 
Відзначимо, що і за сценарієм СМЕЕ є необхідність в обмеженнях ВЕС та СЕС, що обумовлено 

значним зростанням їх потужності останніми роками, але профіцити електричної енергії в 

даному випадку суттєво нижчі, ніж за сценаріїв РС та СКНЕ. При цьому, як показують 
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результати моделювання, повна утилізація профіцитів електричної енергії в РС та СКНЕ на 

рівні 2050 року обсягом 2056 ГВт∙год та 3842 ГВт∙год не доцільна з економічної точки зору, 

оскільки для цього необхідно значно збільшити необхідну потужність технологій виробництва 

«зеленого» водню, що призведе до значного зростання його вартості через значне зниження 

КВВП таких технологій. 

За СМЕЕ на рівні 2031–2032 років передбачається відсутність таких профіцитів за рахунок 

збалансованого нарощування потужностей ВДЕ та зростання попиту. 

За сценаріями РС та СКНЕ навпаки: профіцити такої потужності зростають. Це призводить до 

ситуації, коли при впровадженні технологій «Power to X» і за рахунок їх роботи, сумісний 

максимум потужності ОЕС України зміщується на весняний період, тобто на період з найбільш 

сприятливими умовами для роботи ВЕС і СЕС, котрий водночас характеризується низькими 

рівнями ГЕН. 

Специфічною складовою загального попиту на електричну енергію є її експорт. Тому цій 

складовій приділено багато уваги. Так, відповідно до затвердженого постановою НКРЕКП 

Плану розвитку системи передачі на 2022–2031 рр. (надалі — 10-річний План розвитку), цим 

Звітом передбачено реалізацію наступних інфраструктурних проєктів, що надасть можливість 

суттєво покращити передавальну здатність внутрішніми та міждержавними мережами, а саме: 

- проєкт модернізації повітряної лінії 400 кВ Мукачеве — Вельке Капушани (Словаччина) 

шляхом переобладнання існуючої ПЛ у двоколову. Будівництво нової двоколової ПЛ 400 кВ 

Вельке Капушани — Мукачеве замість існуючої одноколової за теперішнього стану мережі 

збільшить транзитні можливості ПС 400 кВ Мукачеве, тобто передачі потужності між країнами 

східної Європи. Передбачається, що вказана ПЛ 400 кВ буде виконана проводом АС-400/51 та 

підвісом трьох проводів у фазі. Таким чином, пропускна спроможність кожного кола за 

нормальних умов буде становити 2 500 А; 

- проєкт будівництва «крила» 400 кВ на підстанції 750/400 кВ «Приморська» з 

двоколовою лінією 400 кВ Приморська – Ісакча (Румунія) та встановленням АТ 750/400 кВ. 

Реалізація проєкту збільшить потужність інтерконектора з Румунією до 1 000–1 200 МВт після 

2026 року. 

2.4 Сценарії розвитку пропозиції 

Атомна енергетика 

Розвиток атомної енергетики на сьогодні у багатьох країнах розглядається як необхідний елемент 

політики декарбонізації. Україна також розглядає подальший розвиток атомної генерації як 

важливу складову формування ПЕБ без використання викопного палива. 

На сьогодні НАЕК «Енергоатом» має вельми амбітні плани до 2040 року щодо розвитку 

компанії, а саме: 

- подовження терміну роботи існуючих енергоблоків до 60 років основної частки 

енергоблоків, за винятком того, що 1 енергоблок з ВВЕР-1000 на ЮУАЕС та 2 енергоблоки з 

ВВЕР-440 на РАЕС можуть бути виведені з експлуатації в період до 2035 року; 

- будівництво 6 нових енергоблоків загальною потужністю 6,5 ГВт (з них 1 типу ВВЕР-1000 

та 5 типу АР-1000). 

Також компанія розглядає можливість будівництва нових потужностей на АЕС з 8 

енергоблоками (загальною потужністю до 12 ГВт) у перспективі після 2035 року. 

З урахуванням означеного, було сформовано обмеження згори на можливість розвитку та 

функціонування атомної енергетики, які наведені у таблиці нижче. 

Атомна енергетика України має можливість зберегти свої позиції на ринку електричної 

енергії України за рахунок подовження строків експлуатації існуючих енергоблоків і добудови 

нових у середньостроковій перспективі. 
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На сьогодні ДП «НАЕК «Енергоатом» передбачається подовження терміну експлуатації 

існуючих енергоблоків на АЕС. З огляду на можливі строки подовження експлуатації останніх 

розглядаються два варіанти: зі строком у 20 років та зі строком у 25–30 років (з огляду на 

можливість набуття досвіду з подовження строків експлуатації). 

В планах на середньострокову перспективу (тобто до 2032 року) також є добудова двох 

енергоблоків на Хмельницькій АЕС. 

З огляду на означене розглядалися два основних сценарії подальшого розвитку атомної 

енергетики: 
- оптимістичний сценарій розвитку атомної енергетики, згідно з яким передбачається не 

тільки подовження строків експлуатації наявних потужностей, а й добудова нових; 
- песимістичний, за яким передбачається подовження строків експлуатації наявних 

потужностей після вичерпання понаднормативного ресурсу. 

При проведенні досліджень з формування узгоджених прогнозів розвитку економіки та 

енергетики, оптимістичний сценарій формує верхню межу розвитку атомної енергетики, а 

песимістичний — нижню. 

Можливості розвитку генеруючих потужностей АЕС за сценаріями, ГВт 

Сценарії 2023 2025 2030 2035 2040 2050 

Песимістичний 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 

Оптимістичний 13,8 13,8 ≥ 14,8 ≥ 17 ≥ 20,3 ≥ 20,3 

- з них нові потужності* 0 0 ≥ 1 ≥ 3,2 ≥ 6,5 Не обмежується 
Примітка: * — кумулятивно за період з 2023 року. 

Велика гідроенергетика 

Гідроенергетика відіграє ключове значення в контексті забезпечення операційної безпеки 

ОЕС України для компенсації мінливих і складно передбачуваних коливань електроспоживання 

та виробітку з ВДЕ, тому її подальший розвиток є вкрай важливим, особливо з огляду на високі 

темпи впровадження генеруючих потужностей на ВДЕ. Але при перевищенні певного рівня 

потужностей електростанцій, що працюють на ВДЕ, місткості водосховищ вітчизняних ГАЕС 

(як технології перенесення потужності зі ступенів ГЕН з її профіцитом до ступенів ГЕН з її 

дефіцитом) є недостатніми, оскільки за значних потужностей зазначених електростанцій з ВДЕ 

впродовж тривалої частини року обсяги надлишків потужності (викликані роботою станцій на 

ВДЕ) значно перевищують можливі обсяги закачування ГАЕС. 

Також при розгляді розвитку гідроенергетики було враховано, що на сьогодні не визначені 

джерела запланованих інвестицій та існує значний супротив громадськості та екологічних 

організацій щодо розвитку гідроенергетики в Україні. 

З огляду на означене, сформовано наступні два сценарії розвитку гідроенергетики: 

1) песимістичний сценарій (мінімального розвитку гідроенергетики); 

2) оптимістичний сценарій (максимального розвитку гідроенергетики). 

За оптимістичним сценарієм розвитку гідроенергетики, пропозиція електричної енергії 

виробленої великими ГЕС та ГАЕС базується на пропозиціях ПрАТ «Укргідроенерго» із 

скорегованими строками впровадження потужностей на ГЕС та ГАЕС порівняно із Програмою 

розвитку гідроенергетики на період до 2026 року, а також добудову Ташлицької ГАЕС. 

За базовим сценарієм розвитку гідроенергетики передбачається, що будуть реалізовані такі 

проєкти з її розвитку: 

1) завершення реабілітації ГЕС Дніпровського каскаду; 

2) збільшення потужності Дністровської ГАЕС за рахунок введення в експлуатацію 4-го і 

5-го гідроагрегатів (без обмежень на роботу в режимах генерації та закачування); 
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3) збільшення потужності Ташлицької ГАЕС за рахунок введення в експлуатацію 

3-го гідроагрегату. 

Окрім зазначених вище проєктів у більш пізній перспективі (до 2050 року) передбачається 

можливість завершення третьої черги на Дністровській ГАЕС та будівництва і введення в 

експлуатацію Канівської ГАЕС, що призведе до суттєвого збільшення встановленої потужності 

ГАЕС в Україні. Саме такі припущення надають можливість сформувати оптимістичний 

сценарій розвитку ГАЕС. 

Нижче наведена структура генеруючих потужностей на ГЕС та ГАЕС за сценаріями. 

Можливості розвитку генеруючих потужностей великої гідроенергетики за 

сценаріями, ГВт 

Сценарії 2023 2025 2030 2035 2040 2050 

Песимістичний, у тому числі: 6,75 6,85 6,85 7,25 7,25 7,25 

- ГЕС 4,8 4,9 4,9 5,0 5,0 5,0 

- ГАЕС 1,99 1,99 1,99 2,25 2,25 2,25 

Оптимістичний, у тому числі: 6,75 7,15 8,6 9,82 10,24 10,37 

- ГЕС 4,8 4,9 5,2 5,45 5,87 6,0 

- ГАЕС 1,99 2,25 3,4 4,37 4,37 4,37 

 

Оптимістичний сценарій розглядався, як максимально можливі обсяги впровадження 

потужностей в гідроенергетиці при проведенні досліджень по формуванню узгоджених 

прогнозів розвитку економіки та енергетики (обмеження згори), а базовий — як той, за яким 

потужність гідроенергетики обов’язково зміниться (обмеження знизу). 

Для всіх сценаріїв розвиток ГЕС (з різними строками і обсягами) передбачає будівництво 

Каховської ГЕС–2 та проведення модернізації низки наявних потужностей. Розвиток ГАЕС, з 

огляду на готовність до введення в роботу 4-го гідроагрегату на Дністровській ГАЕС, 3-го 

гідроагрегату на Ташлицькій та плани з реалізації третьої черги будівництва на Дністровській 

ГАЕС, припускається виключно тільки на базі існуючих станції, що й передбачено для 

цих сценаріїв. 

Таким чином, розвиток гідроенергетики за сценаріями РС та СКНЕ практично відповідає 

песимістичному сценарію розвитку гідроенергетики (у тому числі і для ГАЕС). Окрім того, 

низкою сценаріїв передбачено роботу наявних ГЕС на річках Дніпро та Дністер з 2024 року у 

складі гібридних систем, загальною потужністю 212 МВт і електричною місткістю 

212 МВт∙год., розраховані, перш за все, для розширення регулювального діапазону наявних 

потужностей ГЕС та їх швидкодії при роботі на всіх сегментах ринку (вплив роботи таких 

систем наведено у розділі 6 при оцінюванні відповідності генеруючих потужностей). 

Мала гідроенергетика 

Розвиток малої гідроенергетики, в умовах зниження водності та високих інвестиційних витрат 

робить маловірогідним суттєве зростання їх потужності. Тому, за СМЕЕ і СКНЕ передбачався 

такий сценарій розвитку, що є близьким до оптимістичного, коли ж для РС — менш 

оптимістичний сценарій, близький до песимістичного. 

Можливості розвитку малої гідроенергетики за сценаріями, МВт 

Сценарії 2023 2025 2030 2035 2040 2050 

Песимістичний 198 202 212 217 227 237 

Оптимістичний 198 207 227 247 257 297 

Теплова енергетика 

Розвиток пропозиції щодо поставок на ринок електричної енергії існуючими ТЕС буде 

визначатися наявністю, рівнями та механізмами підтримання виконання НПСВ, доцільністю 
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підтримання в роботі електростанцій з невисокими КВВП, а також державною енергетичною 

політикою, зокрема, щодо механізмів обмеження викидів ПГ та їх суворості, у т. ч., щодо рівнів 

платежів за їх викиди тощо. 

У цьому контексті, виконання НПСВ шляхом виведення з експлуатації енергоблоків за 

відсутності впровадження нових пікових і напівпікових генеруючих потужностей обумовить 

неможливість забезпечення вимог достатності, що призведе до необхідності обмеження потреб 

споживачів в електричній енергії через стрімке зниження потужності на ТЕС. 

З огляду на означене, оптимально-необхідна потужність ТЕС та ТЕЦ визначалась у процесі 

моделювання, при цьому максимальні рівні їх потужностей визначалися наступним чином. 

Для сценаріїв РС і СКНЕ, передбачалося наступне. 

1. Можливість використання частини зазначених потужностей для сценарію РС впродовж 

усього періоду моделювання. Тобто передбачалось виконання НПСВ шляхом виведення блоків 

з експлуатації з можливістю заміщення частини їх потужності новими напівпіковими, що 

працюють на природному газі, блоками в обсягах, достатніх для забезпечення вимог 

достатності. 

2. Для СКНЕ передбачалось, що переважна більшість об’єктів вугільної генерації у зв’язку 

виконанням НПСВ шляхом виведення блоків з експлуатації та не відповідністю екологічним 

нормам буде виведена з експлуатації у період до 2035 року з подальшим повним виведенням 

всіх потужностей вугільної генерації до 2050 року.  

Можливість збереження в роботі існуючих потужностей ТЕС для сценарію СМЕЕ приймалась 

згідно з пропозиціями по корегуванню НПСВ, сформованих робочою групою при Міністерстві 

енергетики України. Необхідність такого корегування обумовлена наступними чинниками. 

Чинна редакція НПСВ передбачає проведення значного обсягу робіт з екомодернізації в період 

до 2025 року (Додаток 3 НПСВ). Однак, за відсутності джерел фінансування та з урахуванням 

строків, необхідних для проведення таких робіт (так встановлення електрофільтрів потребує не 

менше 4 років, а систем зниження викидів окислів сірки – 6 років), виконання означених 

заходів у визначені строки є нереалістичними. 

З урахуванням означених чинників, та зважаючи на час, необхідний для підготовки проєктів, 

реалізація заходів з екомодернізації не може початися раніше 2024 - 2025 року. 

Тому, без перегляду строків реалізації НПСВ та визначення надійних джерел фінансування 

заходів з екомодернізації вже у 2025 році потужність енергоблоків може знизитися до рівня, за 

якого неможливо буде дотримуватися вимог достатності генеруючих потужностей в 

ОЕС України, а саме — можливість надійного та безперебійного покриття потреб споживачів в 

електричній енергії. 

Зважаючи на великий обсяг заходів, передбачених НПСВ, зміщення початку призведе і до 

зміщення термінів завершення. Поряд з цим, зміщення строків початку впровадження заходів з 

реалізації НПСВ на 2025 рік без подовження дії НПСВ до 2038 року з відповідною зміною 

нахилу кривих зниження викидів забруднювачів в повітря, не вирішує проблеми забезпечення 

виконання загальних обмежень на їх викиди при збереженні існуючого кінцевого терміну 

виконання НПСВ. Перш за все це стосується викидів окислів сірки та пилу, заходи зі зниження 

викидів яких до вимог Директиви 2010/75/ЄС повинні бути виконані згідно з чинною редакцією 

НПСВ на рівні 2028 року. Тому, ці обмеження будуть суттєво перевищенні вже у 2025 році. 

З огляду на те, що будівництво нової генерації або впровадження систем очищення газів від 

окислів сірки потребує не менше 6 – 7 років, без корегування строків закінчення НПСВ для 

забезпечення вимог безпеки постачання та операційної безпеки необхідно буде 

використовувати існуючі ТЕС з роботою на природному газі. 
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Тобто, практично єдиним варіантом забезпечення можливості виконання означених обмежень 

стає необхідність заміщення вугілля природним газом, при цьому обсяги виробництва 

електричної енергії з використанням природного газу будуть швидко зростати.  

Але, з огляду на те, що вартість електричної енергії, виробленої на паротурбінних енергоблоках 

при роботі на природному газі значно зросте — не менше ніж у 2 рази, та зниження КВВП 

через неконкурентоспроможність виробленої на паротурбінних енергоблоках електричної 

енергії відносно її імпорту, який незважаючи на обмеження по перетину має вплив на ціну 

електричної енергії, забезпечити прибутковість роботи в цих умовах малореально і власники не 

будуть зацікавлені у збереженні їх в роботі за таких умов. 

Без запровадження механізмів фінансування заходів з екомодернізації та забезпечення 

прибуткової роботи енергоблоків після її проведення, а також з урахуванням прийняття більш 

жорстких екологічних зобов’язань розвиток теплової генерації за оптимістичним сценарієм є 

практично неможливим. 

З урахування означеного, при розвитку ТЕС за сценарієм СМЕЕ передбачається: 

− Основні заходи з екологічної модернізації для низки енергоблоків розпочинаються у 

період з 2024-2025 років і мають бути закінчені до кінця 2033 року. При цьому 

передбачається, що частина наявних енергоблоків буде підтримувати достатній рівень 

потужності в енергосистемі, працюючи на природному газі, що й слугуватиме 

передумовою екологічної модернізації з огляду на те, що впровадження систем 

очищення викидів потребує від 4 до 7 років. 

− Дозволи на викиди встановлюються новою редакцією НПСВ відповідно до нових 

строків впровадження на енергоблоках заходів зі зниження викидів забруднювачів в 

повітря та списку енергоблоків, які мають працювати обмежений термін часу. 

− Обмеження на викиди забруднювачів в повітря змінюються згідно зі змінами термінів 

виконання НПСВ. 

− потужність 193 МВт. 

Доцільність екологічної модернізації, відносно альтернативних варіантів (реконструкції або 

нового будівництва на існуючому майданчику), визначається для кожного енергоблоку при 

підготовці відповідного ТЕО. 

У наступній таблиці наведено мінімальні можливості використання існуючих та впровадження 

нових потужностей ТЕС за оптимістичним та песимістичним сценаріями. 

Можливості використання потужностей ТЕС за сценаріями, ГВт 

Сценарії 2023 2025 2030 2035 2040 2050 

Песимістичний*, у тому числі: 16,6 ≥15,13 ≥12,73 ≥13 ≥13 ≥13 

- існуючі напівпікові 16,6 11,3 5,6 2,87 0 0 

- нові напівпікові 0 ≥2,83 ≥6,13 ≥9,13 ≥12 ≥12 

- високоманеврені потужності  

зі швидким пуском 

≥0 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 

Оптимістичний*, у тому числі: 17,6 ≥17 ≥15,1 ≥15,1 ≥13 ≥13 

- існуючі напівпікові 17,6 ≥13,17 ≥4,57 ≥2,1 ≥0 ≥0 

- з яких існуючі реконструйовані або  

нові напівпікові 

0 ≥2,83 ≥9,53 ≥12 ≥12 ≥12 

- високоманеврені потужності зі  

швидким пуском 

≥0 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 

Примітка: * — у контексті розвитку вугільної генерації песимістичний сценарій передбачає швидку відмову від використання вугілля, а 

оптимістичний — підтримання рівня теплової генерації за рахунок підтримання в роботі вугільної генерації на рівні, що не перевищує їх 

можливостей відповідно до виконання НПСВ шляхом виведення з експлуатації енергоблоків без проведення реконструкції, а також за рахунок 

розвитку технологій, що працюють на природному газі. 
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Розташування основних об’єктів ОЕС України 
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Слід зазначити, що сценаріями, серед основних припущень яких було виконання НПСВ шляхом 

виведення з експлуатації енергоблоків (зокрема, додатків № 3 і № 4), враховувалося прискорене 

спрацювання ресурсу енергоблоків ТЕС, що вже у перспективі найближчих років можуть досягти 

граничних меж у 20 та 40 тис. год. і будуть виведені з експлуатації, та зменшення сумарної реальної 

потужності блоків по рокам.  

Оптимістичний сценарій відповідає сценарію СКНЕ та, частково, сценарію СМЕЕ, за яким 

потужність ТЕС приблизно на 2 ГВт нижча, ніж за оптимістичного сценарію на рівні 2050 року. 

Песимістичний сценарій відповідає СКНЕ, за яким вугільна генерація швидко виводиться з роботи 

із заміщенням її потужності маневровими електростанціями на газу. 

Особливої уваги при формуванні довгострокових сценаріїв розвитку теплової енергетики 

потребують теплоелектроцентралі. Як відзначалось, ТЕЦ є перш за все об’єктом теплопостачання, і 

лише можливість ефективної роботи в теплофікаційному режимі робить доцільним їх будівництво та 

підтримку в роботі з економічних міркувань. 

У цьому контексті, робота значної частки існуючих ТЕЦ є не ефективною (дивись розділ 3), що 

обумовлює необхідність їх реконструкції на базі високоефективних технологій комбінованого 

виробництва електричної та теплової енергії з реалізацією заходів по забезпеченню можливості їх 

участі в балансуванні ОЕС України, зокрема, шляхом впровадження теплових акумуляторів або ж 

шляхом впровадження генеруючих потужностей з можливістю швидкого пуску/зупинки обладнання 

ТЕЦ, які доцільно впроваджувати при подовженні політики стимулювання розвитку ЕНП в Україні. 

Звісно, що аналогічними мають бути і рішення з будівництва нових ТЕЦ. 

Доцільність реалізації подібного напряму розвитку електроенергетики країни обумовлена низкою 

чинників, зокрема: 

− Сприяння розвитку високоефективної когенерації та створення енергоефективних схем 

централізованого теплопостачання, одним з елементів яких саме і є комбіноване виробництво 

теплової та електричної енергії, є зобов’язанням України згідно з Угодою про асоціацію з ЄС. 

− Лише під проєкти впровадження високоефективної когенерації та створення 

енергоефективних схем централізованого теплопостачання можливо залучення кредитних 

ресурсів на їх реалізацію від МФО. 

− Впровадження високоефективної когенерації та створення енергоефективних схем 

централізованого теплопостачання є важливим фактором декарбонізації економіки та 

зниження викидів забруднювачів у повітря. 

На сьогодні створені певні передумови для розвитку ТЕЦ в Україні, зокрема, щодо можливості 

надання державної допомоги для їх реконструкції та модернізації. Низка таких проєктів була 

розроблена та схвалена відповідно до чинного законодавства уповноваженою комісією, але Урядом 

не прийнято рішення щодо надання державної допомоги для реконструкції та модернізації ТЕЦ. 

Центральний орган виконавчої влади, відповідальний за розвиток централізованого теплопостачання 

в країні, — Міністерство розвитку громад та територій України, — підтримує розвиток 

централізованого теплопостачання на базі створення енергоефективних схем, а також проєкти з 

реконструкції існуючих схем.. 

Поряд з цим, утримання «надлишкових» потужностей на ТЕЦ за нової моделі ринку електричної 

енергії недоцільне і з великою вірогідністю такі потужності поступово будуть виводитись з роботи. З 

урахуванням означеного, за сценарієм СМЕЕ передбачається оптимізація потужності існуючих ТЕЦ, 

їх поступова реконструкція на базі новітніх технологій на газу та екомодернізація вугільних ТЕЦ 

згідно з оновленим проєктом НПСВ. 
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За сценарієм СКНЕ передбачається, що на рівні 2035 року більшість існуючих вугільних ТЕЦ буде 

виведено з експлуатації. Частину газомазутних ТЕЦ у період до 2050 року буде переведено на 

спалювання біометану та/або його аналогів. За сценарієм РС вугільні ТЕЦ будуть поступово 

виводитися й будуть остаточно виведені (крім тих, що будуть переведені на роботу на біомасі) з 

експлуатації у більш пізні строки, тобто у період до 2050 року, а газомазутні ТЕЦ — на рівні 

2050 року, як і в сценарії СКНЕ, будуть або закриті, або переведені на спалювання біометану та/або 

його аналогів. 

Необхідно відзначити, що за виконання НПСВ шляхом виведення з експлуатації енергоблоків, ТЕЦ, 

які включені до нього, також будуть виведені з роботи, що ще більш загострить проблему 

недостатності доступної потужності в ОЕС України, а також, за відсутності альтернативних джерел 

теплопостачання обумовить виникнення дефіциту теплової енергії. За такої ситуації вимушений 

перехід споживачів на використання електричної енергії для виробництва теплової ще більше 

загострить проблеми недостатності генеруючих потужностей. 

Динаміка розвитку ТЕЦ за сценаріями, ГВт 

Сценарії 2023 2025 2030 2035 2040 2050 

Песимістичний: 6,04 4,89 2,84 2,09 1,74 0,49 

- існуючі 5,8 4,6 2,5 1,7 1,3 0 

- нові та існуючі, переведені на роботу на біопаливі 0,24 0,29 0,34 0,39 0,44 0,49 

Оптимістичний: 6,14 4,89 3,89 3,79 3,73 5,23 

- існуючі 5,9 4,6 3,1 2,5 2 2,6 

- нові та існуючі, переведені на роботу на біопаливі 0,24 0,29 0,79 1,29 1,73 2,63 
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Загальний потенціал потужності відновлюваних джерел енергії в Україні 
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Відновлювальна енергетика 

Ключове значення з точки зору формування перспективної структури генеруючих 

потужностей ОЕС України має розвиток відновлюваної енергетики. За даними Інституту 

відновлюваної енергетики НАН України, загальний потенціал потужності відновлюваних 

джерел енергії в Україні сягає 874 ГВт, у тому числі, близько 250 ГВт потужності 

офшорних ВЕС. 

При цьому, розвиток ЕНП в Україні має здійснюватися з урахуванням економічного 

потенціалу держави, створенням технологічних передумов для інтеграції ЕНП та природно-

кліматичних ресурсів. 

Природно-кліматичні умови України виключають практичну можливість реалізації 

стратегій забезпечення потреб країни за рахунок атомної та відновлюваної енергетики, 

оскільки специфікою роботи останньої є відсутність сталості виробництва електричної 

енергії: дні зі значною генерацією ВДЕ інколи співпадають з днями із значним 

споживанням, добові піки виробництва СЕС не співпадають з добовими піками 

споживання, у години піків споживання лише виробництво ВЕС частково забезпечує його 

покриття.  

Але в умовах України, у доби максимумів навантажень потужність ВЕС буде мінімальною, 

оскільки максимуми навантажень припадають на дні з сильними морозами, які наступають 

під час антициклонів, що обумовлює безвітряну погоду. Звісно, що в певні роки зими не 

будуть супроводжуватись значними морозами і потужність ВЕС в період максимуму може 

складати 10–20 % від доступної їх потужності, але в контексті забезпечення достатності 

генеруючих потужностей оцінювання потреби в напівпіковій генерації необхідно робити 

саме за низьких потужностей генерації ВЕС у цей період (до 2 % від встановленої). 

Тому, вплив розвитку ВЕС та СЕС в умовах України на потребу в необхідній доступній 

потужності напівпікових генеруючих потужностей незначний, а нарощування потужності 

ЕНП не призводить до суттєвого зниження необхідності підтримання у працездатному 

стані відповідної доступної потужності напівпікових електростанцій.  

При цьому, низький КВВП технологій традиційної енергетики (оскільки все більше часу їх 

заміщують при покритті ГЕН саме ЕНП) обумовлює високу вартість виробництва ними 

електричної енергії, оплачувати яку повинні споживачі з метою дотримання вимог 

достатності генеруючих потужностей в енергосистемі України та забезпечення 

надійності електропостачання. 

Постійне нарощування потужностей на ВДЕ обумовлює зростання потреб в інвестиціях та 

зростання додаткових експлуатаційних витрат для забезпечення потреб споживачів в 

електричній енергії, обумовлених необхідністю впровадження нових балансуючих 

потужностей та відповідної трансформації існуючої структури генеруючих потужностей. 

Поряд з цим, технології виробництва електричної енергії на базі ВДЕ за оцінками багатьох 

міжнародних організацій, які займаються їх проблематикою, вже є цілком 

конкурентоспроможні порівняно з традиційною генерацією. 

У сценаріях РС і СКНЕ обсяг впровадження електростанцій на ВДЕ було визначено на 

основі результатів моделювання. Для сценарію СМЕЕ — на рівні вимог чинної 

Національної економічної стратегії на період до 2030 року (з приведенням обсягів 

виробництва електричної енергії). 
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Розвиток зазначених джерел енергії передбачає незначне зростання потужності ЕНП за 

сценарієм СМЕЕ, головним чином за рахунок їх впровадження в індивідуальних системах 

електропостачання або для доповнення ними систем централізованого електропостачання. 

Залежно від КВВП та рівнів електроспоживання, необхідна потужність СЕС і ВЕС 

знаходиться в діапазоні, наведеному у наступній таблиці. 

Можливості розвитку відновлюваної енергетики за сценаріями, ГВт* 

Сценарії 2023 2025 2030 2035 2040 2050 

Песимістичний:       

- СЕС 6,8 7,2 8,2 8,2 9,2 13 

- ВЕС 2,8 3,3 4,3 4,7 4,4 7 

- Станції на біопаливі 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 

Оптимістичний:       

- СЕС 8,25 9,2 12 18,5 35,3 58,6 

- ВЕС 3,5 5,2 8 11,7 20 32 

- Станції на біопаливі 0,3 0,9 2,4 3,9 5,2 7,9 
Примітка: * — сценарні можливості розвитку малої гідроенергетики, що також відноситься до відновлюваної енергетики, наведені в 

наступних абзацах цього розділу. 

Слід відзначити, що наведені у таблиці дані не підлягають використанню для цілей 

проведення аукціонів з розподілу квот підтримання у розумінні Закону України «Про 

альтернативні джерела енергії» до часу зняття обмежень добової нерівномірності у 

структурі відпуску електричної енергії, що створюють ВДЕ. 

Поряд з цим, однією з найбільш актуальних проблем, яка на сьогодні стоїть перед 

ОЕС України, в контексті забезпечення балансування в реальному часі, є необхідність 

значного підвищення маневрової здатності енергосистеми, яка й раніше характеризувалася 

недостатнім рівнем. А за теперішніх умов функціонування ОЕС України, за зниження 

електроспоживання, росту нерівномірності ГЕН й стрімкого розвитку потужностей на ВДЕ 

(без впровадження технологій підтримання їх інтеграції) ця проблема тільки загострюється. 

Розвиток біоенергетики значною мірою у перспективі буде визначатися економічними 

чинниками, а також відповідністю біомаси, яка буде використовуватись для виробництва, 

критеріям сталості. При цьому, низькі ККД електростанцій на біомасі у конденсаційному 

режимі роботи, робить доцільним будівництво ТЕЦ на біомасі та роботу з максимальним 

КВВП, тобто при наявності достатнього рівня теплових навантажень впродовж року.  

Таким чином, припускається, що їх потужності можуть потенційно заміщати або 

доповнювати існуючі джерела теплопостачання в регіонах, де наявні відповідні біоресурси і 

попит на теплову енергію, зокрема, використання органічної частини відходів у великих 

містах, та на виробництвах аграрно-промислового комплексу.  

Робота ж ТЕЦ на біогазі є менш перспективною в Україні, аніж на біомасі, оскільки сфера 

застосування біогазу є значно ширшою (біогаз є практично повним аналогом природного 

газу з аналогічною сферою його застосування), а тому є більш конкурентоспроможним 

продуктом, що відповідно позначиться на ціні такого енергоносія, особливо з урахуванням 

його обмеженості і високого попиту.  

Тому використання біогазу для цілей виробництва електричної енергії з точки зору 

економічної ефективності не суттєво відрізняється від використання природного газу. З 

огляду на це, в песимістичних сценаріях розвиток БіоТЕЦ передбачається помірними 

темпами, а в оптимістичних – прискореними темпами, що наближає розвиток таких станцій 

до гранично можливого з огляду на обмеженість відповідних біоресурсів. 
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Підтримання інтеграції генеруючих потужностей на ВДЕ 

Як відзначалось, одним з ключових завдань для подальшого розвитку енергетичного 

сектору країни є підвищення маневрових можливостей енергетичної системи. Станом на 

сьогодні у світі представлено низку технологій, що надають можливість вирішити 

проблеми забезпечення гнучкості (зокрема і балансування) енергосистеми й водночас 

покращити технічну можливість подальшої інтеграції ВДЕ до складу енергосистем. До 

числа таких технологій відносяться: 

- високоманеврова теплова генерація (на кшталт газотурбінних установок або 

газопоршневих двигунів) з можливістю швидкого пуску/зупину та широкими 

можливостями регулювання потужності, а також пусків-зупинів впродовж доби, сезону, 

року; 

- високоманеврені ГАЕС та ГЕС; 

- системи накопичення електричної енергії для підтримання та регулювання частоти 

(СНЕ); 

- споживачі-регулятори на основі технологій акумулювання теплової енергії; 

- малі модульні ядерні реактори; 

- технології утилізації профіцитів електричної енергії в енергосистемі («Power to Х»), 

в якості яких на сьогодні в Україні розглядаються, перш за все, впровадження 

підприємницької діяльності з виробництва водню, який виробляється методом 

електролізу («Power to Gas»);  

- системи накопичення електричної енергії для перенесення потужності з періодів, де 

наявний її профіциту, до періодів, де наявний її дефіцит («Power to Power»), які по суті є 

електроакумулюючими електростанціями; 

- механічні накопичувачі електричної енергії, які використовують сили гравітації 

та низка інший, менш поширених технологій. 

Драйвери та джерела відповідності генеруючих потужностей

50 ГЦ

Джерела гнучкості:
- генеруючі потужності

- заходи з управління попитом

- міждержавні перетини

- системи накопичення енергії

Чинники гнучкості:
- мінливість попиту

- мінливість виробітку з ВДЕ

- технологічні порушення 

роботи генеруючих 

потужностей та елементів 

мережі

 

Впровадження цих технологій формує передумови практично необмеженого розвитку 

електростанцій, які працюють на ВДЕ і водночас можуть повністю забезпечити потреби в 

енергоносіях за відповідного розвитку технологій споживання паливо-енергетичних 

ресурсів, тобто водню, однак вартість енергозабезпечення при впровадженні цих 

технологій буде надто високою. 
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Концепція виробництва електричної енергії без викидів ПГ 

 

 

Такий розвиток систем енергозабезпечення можуть дозволити лише найбільш розвинені 

країни, що самотужки на базі власних наукових та виробничих підприємств (машино- 

та приладобудування) можуть забезпечити розвиток виробництва і споживання водню. 

Як і будь-яка інша технологія, СНЕ мають обмежені строки роботи накопичувачів (тобто 

акумуляторних батарей), що потребують регулярної заміни, а їх робота супроводжується 

значними витратами електричної енергії на власні потреби і втратами. Тому, особливо з 

урахуванням порівняно високих капітальних витрат, використання систем накопичення 

енергії з метою перенесення потужності представляється можливим для електростанцій, що 

працюють з використанням ВДЕ, лише до певної потужності. 

Окремо необхідно зупинитися на системах, які використовують енергію сонця та вітру для 

електролізних виробництв й реалізують концепцію «Power to Gas», що представляє собою 

можливість переходу до виробництва електричної енергії, яке не буде супроводжуватися 

викидами ПГ. 

Ці технології, за значного зростання потужності ВЕС та СЕС, надають можливість 

вирішити проблему обмеженості використання технологій «Power to Power», зокрема, 

ГАЕС та ЕАЕС, коли загальне виробництво електричної енергії в певну добу перевищує її 

споживання на всіх ступенях ГЕН.Поряд з цим, використання ЕАЕС потребує значної 

ємності акумуляторних батарей, які мають обмежений термін часу роботи та достатньо 

високу вартість, що робить їх малоефективними для вирішення задач перенесення 

потужності, особливо по відношенню до ГАЕС. 

Однак, технології «Power to Gas» мають низку недоліків, зокрема: висока вартість 

продуктів електролізу, яка сильно залежить від рівня завантаження та цін на електричну 

енергію (в умовах України, за оцінками ОСП, навіть при ціні електричної енергії, що 

виробляють ВЕС та СЕС на рівні 5–5,5 євроцентів та КВВП електролізерів на рівні 45 %, 

що відповідає спеціалізованому будівництву електролізних виробництв паралельно з 

будівництвом ВЕС виключно для цілей виробництва водню з утилізацією надлишків 

електричної енергії виробленої з використанням ВДЕ при наявності вільної потужності 

електролізерів, вартість водню складе не менше 5 євро за кг, що еквівалентно приблизно 

1 тис. євро за т умовного палива). Вони мають технічний мінімум не менше ніж 20 % від 

Виробництво електричної енергії на електричних станціях з ВДЕ

Електрична енергія Споживачі Електрична енергія

Електролізне виробництво Водень Акумулювання
Споживачі електричної 

енергії

Теплова 

генерація
2CO2+2H2=2CH4+2O2

Атомна енергетика;

гідроенергетика

Споживачі електричної енергії та природного газу

Технології виробництва електричної енергії;

високоманеврові газові електростанції зі швидким стартом;

паливні елементи;

комбіновані технології
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номінальної потужності — для дорогих електролізерів, та близько 40 % — для більш 

дешевих, що певним чином обмежує можливості їх використання, особливо взимку в 

умовах України. 

З огляду на означене, підвищення гнучкості енергосистеми України має обмежений вплив 

на можливість інтеграції ЕНП до складу ОЕС України, за винятком технологій «Power to 

X», оскільки зростання потужності ЕНП вище ніж попит на певній ступені ГЕН, з 

урахуванням покриття на ній потреби іншими типами електростанцій, зокрема, ТЕЦ 

працюючими за теплофікаційним графіком та за «зеленим» тарифом, ГЕС по необхідності 

пропуску води у нижній б’єф, неманеврені АЕС, які не можуть швидко змінювати 

потужність тощо, обумовлює необхідність реалізації одного з таких варіантів у 

короткостроковій перспективі (до 4–5 років) та, скоріш за все, в середньостроковій (до 

10 років), а саме: 

1. Заздалегідь на тривалий період часу (не менше ніж на добу) обмежувати потужності 

АЕС. Таке рішення є одним з небагатьох інструментів балансування, доступних ОСП. Тим 

не менш таке рішення не завжди є економічно доцільним, оскільки потребує оплати за 

розвантаження АЕС як балансуючої послуги, з одного боку, а ж іншого – це не є 

екологічним інструментом, оскільки в періоди коли профіцит зникає, замість виробництва 

електричної енергії на АЕС, яка не супроводжується викидами забруднювачів та ПГ, попит 

на електричну енергію забезпечують ТЕС з використанням органічного палива. 

2. Впровадження технологій «Power to X» для використання надлишкового 

виробництва електричної енергії ЕНП. При профіциті потужності на всіх ступенях ГЕН 

може виникати ситуація, коли використання систем перенесення потужності стає 

доцільним для «згладжування» ГЕН, тобто мінімізації «коливань споживання» в межах 

відповідного ГЕН, а також з метою зниження потреби в потужності технологій «Power to 

X» та підвищення рівня утилізації ними «надлишкової» електричної енергії, що особливо 

важливе для технологій виробництва водню. 

3. Перенесення потужності зі ступенів ГЕН, де є її профіцит, до зон, де є її дефіцит. 

Але така можливість не завжди існує, оскільки за значних потужностей ЕНП така 

можливість відсутня — на всіх ступенях ГЕН є її профіцит, а при низьких — може 

виникати зворотна ситуація, коли у перенесенні потужності немає потреби. 

Тому, виробництво електричної енергії, при реалізації 2-го та 3-го варіантів з числа 

зазначених, може суттєво перевищувати попит. На основі проведеного моделювання були 

визначено основні показники сценаріїв розвитку пропозиції для СМЕЕ, РС та СКНЕ, які 

наведені на рисунках нижче. 
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Зміна структури генеруючих потужностей за сценаріями до 2050 року 
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Динаміка відпуску електричної енергії за сценаріями на період до 2050 року 
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Міждержавні перетини 

Враховуючи географічне розміщення України посеред європейського континенту, на межі 

двох великих електроенергетичних систем (континентальної Європи та країн СНД), її 

масштаби, обсяги перетоків, до моделювання функціонування ОЕС України включено й 

низку інших енергетичних систем. 

Границі умов моделювання при підготовці цього Звіту порівняно з його попередньою 

версією не обмежуються Молдовою, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Польщею, 

натомість у цій редакції Звіту моделюється паралельна робота ОЕС України з усім 

енергетичним об’єднанням ENTSO-E, котре, у свою чергу, формують 36 країн, робота яких 

безпосередньо й моделювалася в явному вигляді. У такий спосіб здійснюється одночасне 

моделювання енергетичних систем низки країн Європи (див. рис. 13). 

Це надає можливість коректно моделювати синхронну роботу енергетичних систем різних 

країн та оцінити можливості імпорту як одного із засобів забезпечення достатності 

генеруючих потужностей в ОЕС України та експорту/імпорту — як одного із засобів 

забезпечення відповідності генеруючих потужностей в ОЕС України. 

Географічні межі моделювання 
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Таким чином, у цих припущеннях оцінювання відповідності та достатності генеруючих 

потужностей здійснювалося з урахуванням можливостей здійснення обміну (перетоків) 

електричної енергії із суміжними країнами, що визначені як різниця між сумарною 

робочою потужністю (рівна загальній встановленій потужності за вирахуванням сальдо-

перетоків, резервів й потужностей, що перебувають у ремонтах й консервації, й підпадають 

під дію інших обмежень) та відповідних графіків навантаження для кожної країни і 

накладенням обмежень у вигляді пропускної спроможності міждержавних перетинів.  

При підготовці цього Звіту використовувався, на відміну від його попередньої редакції, 

підхід на основі чистої пропускної спроможності (NTC), котрий попри низку недоліків (дія 

двох Законів Кірхгофа ігнорується, так само як і наявність технологічних перетоків) надає 

можливість порівняно простого узгодженого, двостороннього планування комерційних 

перетоків. 

Для наочності нижче наведено графічний метод визначення доступної робочої потужності в 

одній енергетичній системі. При моделюванні з використанням стохастичних методів такі 

графіки формуються динамічно для кожної суміжної енергетичної системи, а тому залежно 

від часового інтервалу вони будуть різнитися. З урахуванням означеного й накладених 
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обмежень на доступну пропускну спроможність міждержавних перетинів відповідно кожен 

часовий інтервал буде характеризуватися різною величиною доступної пропускної 

спроможності у кожному з напрямків. 

При цьому слід відмітити, що за всіма сценаріями розвитку попиту та пропозиції 

передбачається поступове збільшення пропускної спроможності міждержавних перетинів 

шляхом модернізації та відновлення роботи низки наявних ліній у європейському 

напрямку, що в результаті в середньостроковій перспективі (до кінця 2032 року) збільшить 

пропускну спроможність у всіх напрямках з/в ОЕС України до рівня 3,6 ГВт повної 

пропускної спроможності.  

Водночас, з урахуванням розвитку генеруючих потужностей (перш за все, на атомних 

станціях, великої одиничної потужності) в Україні за оптимістичним сценарієм, слід 

передбачити розвиток внутрішніх мереж для зняття внутрішніх обмежень по перетинам і 

розвантаженню вже сьогодні перевантажених ПЛ. 

Можливості розвитку міждержавних перетинів (TTC), ГВт 

Сценарії 2023 2025 2030 2035 2040 2050 

Песимістичний 2,4 2,4 3,6 3,6 3,7 4,0 

Оптимістичний 3,6** 3,6 4,8** 4,9 6,2 8,0 
Примітка: 

** — приріст за оптимістичним сценарієм у 2023 році викликаний відновленням роботи лінії у напрямку ПС Жешув, а у 2030 році — 

відновленням роботи лінії у напрямку ПС Ісакча (початок експлуатації передбачається з початку 2026 року). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графічний метод визначення доступної робочої потужності в енергетичній системі 
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На рисунку вище наведено узагальнені дані за рік. На основі проаналізованих даних, 

викладених у відповідних звітах суміжних енергетичних систем і частково наданих у 

контексті майбутньої співпраці, нижче, на рис.15, проілюстровано у добовому розрізі (на 

прикладі характерної доби) можливості імпорту/експорту електричної енергії з кожної із 

суміжних енергетичних систем з урахуванням доступної потужності та накладених 

обмежень на доступну пропускну спроможність міждержавних перетинів. 

Так, виходячи з наведеного на рисунку 15, випливає, що кожна з суміжних країн 

характеризується порівняно різними ГЕН, різним ступенем використання власних 

потужностей, а також зміщенням максимумів/мінімумів споживання. 

Нормалізовані характерні графіки електричного навантаження (ГЕН) ОЕС України 

та суміжних країн (на прикладі 2021 року за Київським часом) 
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ОЕС України з суміжних країн. Варто відмітити, що у періоди максимуму добового 

навантаження в ОЕС України (тобто у періоди імовірного дефіциту потужності та резервів) 

спостерігається зниження максимальних потенціальних обсягів імпорту із суміжних країн. 

У цьому контексті, формування довгострокової стратегії надійного забезпечення потреб 

споживачів електричної енергії в Україні, орієнтуючись на можливості імпорту електричної 

енергії та резервів, перш за все, з метою покриття сумісних максимумів навантажень в 

ОЕС України та балансування енергосистеми за нормальних режимів експлуатації, може 

створити значні загрози виконанню вимог енергетичної безпеки країни. 

За відсутності достатніх обсягів потужностей для покриття потреби в електричній енергії 

на ринку двосторонніх договорів та на ринку «на добу наперед», а також за збереження 

ситуації з недостатніми маневровими можливостях енергосистеми країни, рішення щодо 

імпорту електричної енергії та резервів стає практично безальтернативним. 

Визначення максимального потенціального обсягу імпорту в ОЕС України з 

урахуванням пропускної спроможності міждержавних перетинів суміжних країн 
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Наведені сценарії розвитку попиту та пропозиції були сформовані збалансованими, з точки зору можливості у повному обсязі забезпечити 

достатність та відповідність генеруючих потужностей, а також заходів з управління попитом (у перспективі до 2050 року за усіма сценаріями), 

оскільки при їх формуванні припускалося, що у майбутньому будуть створені всі умови, за яких необхідні для забезпечення вимог безпеки 

постачання та операційної безпеки заходи зможуть бути реалізованими у повному обсязі та у необхідні строки. 

Зведені ключові показники сценаріїв розвитку попиту та пропозиції наведені у наступній таблиці. 

 

Ключові показники сценаріїв розвитку попиту та пропозиції 

Показник 
Одиниці 

вимірювання 

Сценарії 

СМЕЕ РС СКНЕ 

2023 2030 2050 2023 2030 2050 2023 2030 2050 

Відпуск в мережу млрд кВт∙год 138 159 207 142 184 278 145 193 358 

Виробництво електричної енергії млрд кВт∙год 138 159 207 143 192 305 146 199 427 

Потужність АЕС ГВт 13,84 14,84 22,10 13,84 14,84 16,00 13,84 14,84 20,00 

Потужність ТЕС на викопному паливі ГВт 12,3 17,55 15,3 14,4 23,15 30,1 14,4 18,45 38,54 

Потужність ТЕЦ на викопному паливі ГВт 5,80 2,50 2,75 5,9 2,5 0 5,9 2,5 0 

Потужність ТЕС та ТЕЦ на невикопному паливі* ГВт 0,28 0,75 3,60 0,28 2,26 5,46 0,28 2,36 7,91 

Потужність ГЕС та ГАЕС ГВт 6,85 9,55 9,55 6,85 6,88 6,88 6,85 6,88 6,88 

Потужність ВЕС ГВт 2,75 5,03 7,10 3,50 7,00 19,00 3,50 8,00 32,00 

Потужність СЕС ГВт 8,25 9,95 10,60 7,50 12,00 36,00 7,50 12,00 58,60 

Потужність СНЕ ГВт 1,10 1,10 2,00 1,10 1,90 5,50 1,10 1,90 9,10 

Потужність інверторів електролізних технологій ГВт 0,00 0,00 0,00 0,00 4,71 25,33 0,00 5,23 46,56 

Обсяг інвестицій зростаючим (кумулятивно на рівні відповідного 

року) 

млрд грн 124 501 4523 229 1369 7320 229 1512 10993 

Усереднена ціна відпуску електричної енергії без урахування 

вуглецевого податку 

грн/кВт 2,49 2,68 2,92 2,37 2,89 3,99 2,33 2,86 4,72 

Усереднена ціна відпуску електричної енергії з урахуванням 

вуглецевого податку 

грн/кВт 2,64 2,94 3,00 2,47 3,09 4,18 2,41 3,09 4,85 

Споживання палива, в т.ч.: млн т н.е. 9,62 9,76 7,45 6,73 9,29 17,68 8,26 12,31 22,59 

невикопне паливо** млн т н.е. 0,33 0,90 4,34 0,33 3,19 8,32 0,33 3,24 14,16 
Примітка: * — працюють на біомасі, водні та на інших видах «зеленого» палива. 

** — біомаса, водень та інші види «зеленого» палива. 
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Необхідно відзначити, що порівняно незначне зростання вартості електричної енергії за СКНЕ та РС 

на рівні 2030 року пояснюється значно вищими обсягами відпуску електричної енергії, ніж за СМЕЕ, 

що знижує частку інвестиційних та умовно-постійних витрат в собівартості електричної енергії. 

 

Ціна відпуску електричної енергії за сценаріями без вуглецевого податку 

 

 

Ціна відпуску електричної енергії за сценаріями з урахування платежів за викиди ПГ* та 

використання виробленого водню для виробництва електричної енергії в РС та СКНЕ сценаріях, 

що зменшує в цих сценаріях платежі за вуглецевий податок  

 
Примітка: * — використовувалися прогнозні дані щодо вуглецевого податку із Звіту № 3 ІЕПр. 

За СКНЕ та РС потреби в інвестиціях значно вищі, ніж за іншими сценаріями, що обумовлено 

більшою встановленою потужністю генерації та необхідністю впровадження технологій 

балансування на основі технологій накопичення енергії (у тому числі, з урахуванням інвестицій для 

заміни потужностей ВЕС та СЕС, які відпрацювали свій нормативний строк експлуатації).  
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Обсяг необхідних інвестицій за сценаріями (кумулятивно на рівні відповідного року) 

 

 

Значно вища вартість електричної енергії та необхідність у значно більших інвестиціях зумовлюють 

такі результати, за якими реалізація СКНЕ та РС, а також подібних їм сценаріїв, в умовах України, 

втрачає економічну доцільність як для споживачів, так і для інвесторів, оскільки впровадження 

потужностей СЕС та ВЕС у максимальних обсягах, призводить до необхідності обмежувати їх 

потужність. 

З урахуванням зазначених чинників, найбільш ефективним з точки зору ОСП, в контексті мінімізації 

ризиків для надійного електрозабезпечення країни, є реалізація сценаріїв розвитку генеруючих 

потужностей ОЕС України на довгострокову перспективу, які реалізують таку стратегію: 

− підтримання й максимальне використання наявних потужностей АЕС України принаймні на 

теперішньому рівні, а також подальший розвиток атомної енергетики шляхом введення нових 

потужностей (у довгостроковій перспективі) як найбільш ефективного засобу зниження викидів ПГ 

за прийнятних для споживачів цін (порівнюючи з іншими технологіями, що забезпечують 

прогнозовану пропозицію). При цьому передбачається комерційне освоєння нових типів 

енергоблоків з достатньо високими маневровими характеристиками, які є, щонайменше, 

співставними з традиційними енергоблоками на органічному паливі; 

− будівництво нових та проведення робіт з реконструкції наявних енергоблоків теплових 

електростанцій на органічному паливі з покращенням їх техніко-економічних показників, зокрема, 

щодо маневрової здатності, приведенням екологічних показників до нормативних вимог та 

подовженням строку експлуатації не менше ніж на 20 років. За розрахунками, для покриття 

сумісного графіку навантажень потреби в гарантованій доступній потужності таких енергоблоків має 

становити не менше 8,5 ГВт у довгостроковій перспективі за умови реалізації означеного сценарію 

розвитку атомної енергетики. При цьому використання в якості палива вітчизняних енергетичних 

ресурсів необхідно розглядати як важливий аспект забезпечення енергетичної та економічної 

безпеки країни, що є одним з ключових чинників забезпечення національної безпеки; 

− подальший розвиток гідроенергетики країни відповідно до наявних планів, а саме з 

завершення реабілітації ГЕС Дніпровського каскаду та впровадження нових гідроагрегатів 
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на ГЕАС, що є доцільним тільки за можливості збільшення загальних об’ємів водосховищ. 

Так, відмова від їх реалізації суттєво ускладнює виконання вимог забезпечення 

відповідності (достатності) генеруючих потужностей та призводить до зростання цін на 

електричну енергію; 

− підтримання розвитку ВДЕ в обсягах, що не будуть перевищувати технічні можливості 

ОЕС України їх повної інтеграції (тобто без застосування обмежень видачі потужності 

станціями на ВДЕ), зокрема з урахуванням операційних можливостей енергосистеми до їх 

балансування; 

− розвиток системи теплопостачання країни за рахунок нарощування потужностей ТЕЦ на 

біомасі та реконструкції існуючих ТЕЦ з впровадженням технологій максимально 

ефективного використання органічного палива при комбінованому виробництві теплової та 

електричної енергії, а також утилізації скидного тепла з використанням теплових насосів; 

− реалізація заходів з підвищення маневрових можливостей ОЕС України, зокрема: 

o впровадження у мінімально необхідних обсягах високоманеврених генеруючих 

потужностей (з можливістю швидкого пуску) та СНЕ. При цьому, за рівних умов, 

перевагу доцільно надавати «швидкій» генерації через значно довші строки 

експлуатації та відсутність обмежень до ємності накопичувачів; 

o заміщення енергоблоків АЕС, які вибувають з експлуатації, маневровими, зокрема, з 

малими модульними реакторами; 

o підвищення маневрової здатності потужностей теплової енергетики при проведенні 

робіт з реконструкції (модернізації) існуючих енергоблоків та при новому будівництві. 

2.5 Оцінювання відповідності (достатності) генеруючих потужностей ОЕС України  

Результати оцінювання достатності (відповідності) генеруючих потужностей за базовим сценарієм 

розвитку попиту та пропозиції в ОЕС України вказують на наявність низки проблем як з відповідністю, 

так і з достатністю, що говорить про те, що з 2025 року власних генеруючих потужностей буде не 

достатньо для надійного покриття попиту на електричну енергію. 

Графічне представлення механізму досягнення відповідності (достатності) генеруючих 

потужностей в енергетичній системі 
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Мережева інфраструктура
Доступні генеруючі 

потужності
Попит

Системи накопичення енергії

Детерміністично визначені:

- техніко-економічні 

показники обладнання

- планові ремонтні кампанії

- планові введення/

виведення

Детерміністично визначені:

- сценарії розвитку попиту

Стохастично невизначені:

- обсяги і рівень виробництва 

з ВДЕ

- аварійні ремонти і 

технологічні порушення 

роботи обладнання

- планові введення/

виведення

- кліматичні чинники

Стохастично невизначені:

- мінливості споживання

- кліматичні чинники

24/7
365

Баланс

50 ГЦ
Недостатність Надмірна 

достатність

 

 

У ситуації дефіциту генеруючих потужностей, тобто невиконання вимог достатності генеруючих 

потужностей, та відсутності реалізації заходів з підвищення маневрової здатності ОЕС України за 

базового сценарію забезпечити дотримання вимог відповідності можливо лише за рахунок імпорту 

резервів, що обумовлює додаткові вимоги по збільшенню пропускної спроможності на перетинах 

між ОЕС України та енергосистемами суміжних країн. 

Використання ймовірнісних критеріїв оцінювання достатності показало наступне. 

Оскільки в Україні законодавчо відповідно до останніх методологій ACER (наразі роботи тривають) 

поки не визначені цільові значення критеріїв достатності енергетичної системи за показниками 

LOLE та/або LOLP, а у більшості країн, що використовують ці критерії, значення різняться, у Звіті 

встановлено за прийнятне таке значення LOLP, що не перевищує 0,03 % ), а для LOLE — значення, 

що не перевищує 3 годин на рік (співпадають з вимогами безпеки в співрозмірних енергосистемах 

Європи, таких як Польща, Франція та низки інших країн 
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Прогнозний баланс потужності ОЕС України за базового сценарію для доби сумісного максимуму навантаження при паралельній роботі з 

енергосистемами суміжних країн, МВт 

Складові балансу 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Споживання (брутто) 24350 24700 25000 25300 25600 26000 26400 26850 27300 27800 

Покриття 24350 25200 24300 21790 20940 19490 19640 19590 19540 20810 

ТЕС 7290 7540 6360 3850 3050 1650 850 800 800 800 

ТЕЦ і блок-станції 2150 2250 2100 2000 1900 1800 1700 1600 1450 1350 

Станції на біопаливі 150 150 200 250 250 250 250 300 350 350 

ГЕС, у тому числі: 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 

 - мікро-, міні- та малі ГЕС 20 20 20 20 20 20 25 25 25 25 

ГАЕС генерація 1360 1360 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 2010 

СЕС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ВЕС 600 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 

АЕС 11000 11400 11400 11400 11400 11400 12400 12400 12400 13400 

Експорт 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 

Імпорт 0 0 700 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 

«-» ДЕФІЦИТ/ «+» ПРОФІЦИТ 0 0 0 -2510 -3660 -5510 -4760 -5260 -5760 -4990 

Резерв підтримання частоти на наявному 

обладнанні 

40 130 130 130 130 130 130 130 130 130 

дефіцит 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Резерв відновлення частоти (на завантаження) на наявному 

обладнанні 

1000 300 0 0 0 0 0 0 0 0 

дефіцит 0 700 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 

Резерв відновлення частоти (на розвантаження) на наявному 

обладнанні 

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

дефіцит 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Прогнозний баланс електричної енергії ОЕС України на період до 2032 року за базовим сценарієм, млрд кВт∙год 

Складові 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1. Виробництво електричної енергії — всього 157,0 159,1 153,8 144,7 145,0 141,3 141,6 143,8 144,8 145,6 

у тому числі: 
         

 

1.1. ТЕС: 33,8 32,4 26,0 15,5 14,6 10,0 5,5 5,0 5,0 5,0 

 частка ТЕС, % 21,5 20,4 16,9 10,7 10,1 7,1 3,9 3,5 3,5 3,4 

1.1.1. Маневрені потужності з можливістю швидкого пуску/зупину — 0,1 0,2 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

1.2. Теплоелектроцентралі та когенераційні установки, блок-станції 8,7 8,6 8,4 8,2 8,0 7,8 7,5 7,2 6,9 6,6 

1.3. ГЕС 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 

з них: 
         

 

 ГЕС каскаду р. Дніпро, р. Дністер 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 

 інші ГЕС 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

1.4. ГАЕС 1,8 1,9 2,1 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 

1.5. АЕС 87,5 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 93,0 95,0 95,0 95,0 

 частка АЕС, % 55,73 55,94 57,87 61,51 61,38 62,99 65,68 66,06 65,61 65,25 

 К.В.В.П. АЕС 0,72 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,71 0,73 0,73 0,73 

1.6. Альтернативні джерела прийняті в балансі 18,1 20,0 21,0 22,2 23,5 24,6 25,7 26,7 27,9 29,0 

 частка ВДЕ, % 11,53 12,57 13,65 15,34 16,21 17,41 18,15 18,57 19,27 19,92 

 приріст до попереднього року, % 24,6 9,0 8,6 12,4 5,7 7,4 4,3 2,3 3,8 3,4 

 у тому числі:           

 - ВЕС 8,8 10,0 10,6 11,2 11,9 12,5 13,1 13,7 14,4 15,0 

 - СЕС 9,0 9,3 9,5 9,8 10,0 10,3 10,6 10,8 11,1 11,4 

 - інші 1,3 1,7 1,9 2,1 2,3 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 

 частка ВДЕ з ГЕС, % 16,1 17,0 18,3 20,2 21,1 22,4 23,2 23,5 24,2 24,8 

1.7. СНЕ* — — — — — — — — — — 

2. Імпорт електричної енергії 0 1,5 6,0 10,0 10,0 10,0 11,0 12,0 12,5 13,5 

3. Експорт електричної енергії 0 2,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Електроспоживання (брутто) 154,5 155,5 156 156,5 157 158 159,5 161 162,5 164 

 приріст до попереднього року, % 0,32 0,65 0,32 0,32 0,32 0,64 0,95 0,94 0,93 0,92 

5. Споживання електричної енергії ГАЕС в насосному режимі 2,4 2,6 2,8 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,2 3,2 

6. Споживання електричної енергії СНЕ в режимі заряджання* — — — — — — — — — — 

7. Регулювання / обмеження ВДЕ (зменшення виробництва)** 1,0 1,0 1,0 0,9 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

8. ДЕФІЦИТ 0 0,0 0,4 4,8 5,0 9,7 9,9 8,2 8,4 8,1 

Примітка: * — виходячи з Методології (зокрема розділу 7, присвяченому формуванню графіків електричних навантажень з використанням економічної диспетчеризації), баланси електричної енергії 

формуються на погодинній основі, а тому енергія об’єктів СНЕ, місткість яких не надає можливості працювати понад 1 годину поспіль, тут не наводяться; 

** — вживається у контексті надання відповідної послуги зі зменшення навантаження.   
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Прогнозний баланс потужності ОЕС України на 2023 рік за базовим сценарієм ОСП, МВт 

Складові балансу 

опалювальний період 
період повені 

(роб. день) 

період повені 

(вих. день) 
літній період 

неопалювальний 

період (роб. день) 

неопалювальний 

період (вих. день) 

на 

03:00 

на 

13:00 

на 

18:00 

на 

03:00 

на 

13:00 

на 

19:00 

на 

03:00 

на 

13:00 

на 

19:00 

на 

03:00 

на 

13:00 

на 

21:00 

на 

03:00 

на 

13:00 

на 

21:00 

на 

03:00 

на 

13:00 

на 

21:00 

Споживання (брутто) 17300 22400 23400 12900 16200 17200 12400 14900 16200 13200 17400 17400 12700 16700 17700 12400 15500 16900 

Покриття 18900 22400 23400 13530 17180 17200 12610 15880 16200 13830 17820 17400 13680 17540 17700 13030 16050 16900 

Напівпікові ТЕС 3900 5150 5430 1480 1180 1880 1060 730 1430 2330 2020 3220 1630 1740 2820 980 750 1870 

Високоманеврені ТЕС з 

можливістю швидкого 

пуску/зупину 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ТЕЦ і блок-станції 1540 1690 1780 530 470 490 570 560 580 340 330 250 390 380 350 420 410 430 

Станції на біопаливі 210 260 320 120 130 160 80 90 120 110 120 150 110 120 150 80 90 120 

ГЕС, у тому числі: 250 650 1400 700 1000 2600 700 1000 2600 250 650 1200 250 500 1200 250 500 1400 

- міні-, мікро- та малі ГЕС 20 25 25 35 35 40 35 35 40 15 20 20 15 15 15 20 20 20 

ГАЕС генерація 0 0 1370 0 0 1370 0 0 1370 0 0 1680 0 0 1680 0 0 1680 

СЕС 0 1750 0 0 4500 0 0 4500 0 0 4600 0 0 4200 0 0 4200 0 

ВЕС 1300 1200 1300 1100 900 1000 1100 900 1000 700 700 700 1200 1200 1300 1200 1200 1300 

Розвантаження ВДЕ 0  0   0 0  700 0  0  1000 0  0  700 0  0  700 0  0  1200 0  

АЕС 11400 11400 11400 9500 9500 9500 9000 9000 9000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 

Експорт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Імпорт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ГАЕС закачування 1600 0 0 630 980 0 210 980 0 630 420 0 980 840 0 630 550 0 

«-» ДЕФІЦИТ/ «+» ПРОФІЦИТ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Резерв 

підтримання 

частоти 

на наявному 
обладнанні 

130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 

дефіцит 0  0   0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0 0  0  

Резерв 

відновлення 

частоти (на 

завантаження) 

на наявному 
обладнанні 

1000 1000 700 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 500 1000 1000 500 1000 1000 300 

дефіцит 0  0  300 0  0  0   0 0  0  0  0  500 0  0  500  0 0  700 

Резерв 

відновлення 

частоти (на 

розвантаження) 

на наявному 

обладнанні 

500 500 500 500 200 500 500 200 500 300 200 500 300 101 500 200 0 500 

розвантаження 
ВДЕ 

0 0 0 200 300 0 200 300 0 200 300 0 200 300 0 300 500 0 
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Прогнозний баланс потужності ОЕС України на 2027 рік за базовим сценарієм ОСП, МВт 

Складові балансу 

опалювальний період 
період повені 

(роб. день) 

період повені 

(вих. день) 
літній період 

неопалювальний 

період (роб. день) 

неопалювальний 

період (вих. день) 

на 

03:00 

на 

13:00 

на 

18:00 

на 

03:00 

на 

13:00 

на 

19:00 

на 

03:00 

на 

13:00 

на 

19:00 

на 

03:00 

на 

13:00 

на 

21:00 

на 

03:00 

на 

13:00 

на 

21:00 

на 

03:00 

на 

13:00 

на 

21:00 

Споживання (брутто) 18100 23500 24500 13300 16600 17800 12800 15400 16800 13300 18100 18300 13000 17300 18600 12700 16100 17700 

Покриття 18050 20600 21540 13510 17990 17300 13010 16380 16500 12430 18520 16840 13630 18280 17760 13330 17080 16900 

Напівпікові ТЕС 3000 3000 2900 960 740 1260 960 230 1010 680 1070 2200 880 980 2070 580 280 1060 

Високоманеврені ТЕС з 

можливістю швидкого 

пуску/зупину 

0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 150 0 0 100 

ТЕЦ і блок-станції 1090 1340 1230 380 370 340 420 410 430 240 230 200 240 230 250 270 260 280 

Станції на біопаливі 310 360 470 170 180 210 130 140 170 160 170 200 160 170 200 130 140 170 

ГЕС, у тому числі: 250 650 1400 700 1000 2600 700 1000 2600 250 650 1200 250 500 1200 250 500 1400 

- міні-, мікро- та малі ГЕС 20 25 25 35 35 40 35 35 40 15 20 20 15 15 15 20 20 20 

ГАЕС генерація 0 0 1690 0 0 1690 0 0 1690 0 0 1690 0 0 1690 0 0 1690 

СЕС 0 1950 0 0 5000 0 0 5000 0 0 5200 0 0 4500 0 0 4500 0 

ВЕС 1600 1500 1700 1600 1300 1400 1600 1300 1400 900 1000 1000 1500 1600 1600 1500 1600 1600 

Розвантаження ВДЕ 0  0 0 0 300 0 0 900 0 0 0 0 0 300 0 0 800 0 

АЕС 11400 11400 11400 9500 9500 9500 9000 9000 9000 10000 10000 10000 10400 10400 10400 10400 10400 10400 

Експорт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Імпорт 1700 1700 1000 0 0 500 0 0 300 1500 0 1000 0 0 840 0 0 800 

ГАЕС закачування 2030 0 0 210 1390 0 210 980 0 630 420 0 630 980 0 630 980 0 

«-» ДЕФІЦИТ/ «+» ПРОФІЦИТ -380 -1200 -1960 0 0 0 0 0 0 0 0 -460 0 0 0 0 0 0 

Резерв 

підтримання 

частоти 

на наявному 
обладнанні 

130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 

дефіцит 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Резерв 

відновлення 

частоти (на 

завантаження) 

на наявному 
обладнанні 

0 0 0 500 850 500 500 850 500 400 300 200 300 200 100 500 400 200 

на новому 

обладнанні 

150 150 0 150 150 150 150 150 150 150 150 0 150 150 0 150 150 50 

дефіцит 850 850 1000 350 0 350 350 0 350 350 550 700 550 650 900 350 450 750 

Резерв 

відновлення 

частоти (на 

розвантаження) 

на наявному 

обладнанні 

300 200 500 200 200 500 300 100 500 300 200 500 200 300 500 100 200 500 

розвантаження 

ВДЕ 

200 300 0 300 300 0 200 400 0 200 300 0 300 200 0 400 300 0 
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Прогнозний баланс потужності ОЕС України на 2032 рік за базовим сценарієм ОСП, МВт 

Складові балансу 

опалювальний період 
період повені 

(роб. день) 

період повені 

(вих. день) 
літній період 

неопалювальний 

період (роб. день) 

неопалювальний 

період (вих. день) 

на 

03:00 

на 

13:00 

на 

18:00 

на 

03:00 

на 

13:00 

на 

19:00 

на 

03:00 

на 

13:00 

на 

19:00 

на 

03:00 

на 

13:00 

на 

21:00 

на 

03:00 

на 

13:00 

на 

21:00 

на 

03:00 

на 

13:00 

на 

21:00 

Споживання (брутто) 19500 25400 26600 13800 17200 18600 13300 16200 17600 13500 18900 19100 13400 18200 19600 13000 17200 18900 

Покриття 17150 19750 20660 13430 18180 17600 12940 17180 17100 12980 19320 17100 13990 18620 17600 13630 18040 17400 

Напівпікові ТЕС 900 850 800 30 80 290 40 20 440 380 620 1240 290 70 590 50 10 290 

Високоманеврені ТЕС з 

можливістю швидкого 

пуску/зупину 

0 0 150 0 0 100 0 0 0 0 0 150 0 0 150 0 0 100 

ТЕЦ і блок-станції 990 940 780 430 420 340 470 440 480 190 180 50 290 280 200 300 310 330 

Станції на біопаливі 310 410 520 170 180 260 130 140 170 160 170 250 160 170 250 110 130 170 

ГЕС, у тому числі: 250 650 1400 700 1000 2600 700 1000 2600 250 650 1200 250 500 1200 230 500 1400 

- міні-, мікро- та малі ГЕС 20 40 40 40 40 60 40 40 60 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

ГАЕС генерація 0 0 2010 0 0 2010 0 0 2010 0 0 2010 0 0 2010 0 0 2010 

СЕС 0 2200 0 0 5700 0 0 5700 0 0 5900 0 0 5200 0 0 5200 0 

ВЕС 2100 2000 2200 2000 1600 1800 2000 1600 1800 900 1000 1000 1900 2000 2000 1900 2000 2000 

Розвантаження ВДЕ 0  0  0  0  900 0  0  1300 0  0  300 0  0  700 0  0  1200 0  

АЕС 12400 12400 12400 10000 10000 10000 9500 9500 9500 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 

Експорт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Імпорт 2500 2000 2000 1000 0 1000 1000 0 500 1500 0 2000 500 0 2000 0 0 1500 

ГАЕС закачування 2020 0 0 630 980 0 640 980 0 980 420 0 1090 420 0 630 840 0 

«-» ДЕФІЦИТ/ «+» ПРОФІЦИТ -1870 -3650 -3940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Резерв 

підтримання 

частоти 

на наявному 
обладнанні 

130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 

дефіцит 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Резерв 

відновлення 

частоти (на 

завантаження) 

на наявному 
обладнанні 

0 0 0 300 200 500 300 200 500 200 300 200 100 200 100 100 200 100 

на новому 

обладнанні 

150 150 0 150 150 50 150 150 150 150 150 0 150 150 0 150 150 50 

дефіцит 850 850 1000 550 650 350 550 650 350 650 550 800 750 650 900 750 650 850 

Резерв 

відновлення 

частоти (на 

розвантаження) 

на наявному 

обладнанні 

100 100 500 100 100 500 300 100 500 200 200 500 200 100 500 0 100 500 

розвантаження 

ВДЕ 

400 400 0 400 400 0 200 400 0 300 300 0 300 400 0 500 400 0 
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Для обчислення показників достатності застосовувалися стохастичні методи моделювання 

в поєднанні з методом Монте-Карло. Так, відповідно до Методології для кожного року 

періоду 2023–2032 рр. було змодельовано низку Монте-Карло-років (у такий спосіб на 

показники базового сценарію накладалися різні ймовірності зміни прогнозних попиту та 

пропозиції, зміни погодних умов, незапланованого виведення елементів ОЕС України, 

мінливість виробітку на ВЕС, СЕС та ГЕС тощо), що надало можливість досягти збіжності 

результатів або ж достатньої конвергенції відповідно до теорії ймовірностей  

Оскільки інші імовірнісні показники та критерії є похідними або такими, що отримані у 

результаті множення/ділення на показники критерію EENS, тому вони не показані, адже 

повторюють частоту і форму зміни останнього  

 
Графічне представлення досягнення збіжності результатів стохастичного 

моделювання з використанням методу Монте-Карло (на прикладі показника EENS 

для 2032 року) 

Результати оцінювання достатності за базовим сценарієм, з урахуванням можливості 

імпорту/експорту електричної енергії, (додатково слід наголосити на тому, що при 

оцінюванні достатності генеруючих потужностей приймалося до уваги, що низка 

вугільних ТЕС і ТЕЦ в енергетичній системі Польщі будуть поступово виводитися з 

експлуатації, працюючи на умовах нещодавно запровадженого механізму забезпечення 

достатності потужності. А тому, використання таких потужностей для ринкових 

імпортно-експортних операцій (у тому числі для цілей забезпечення електричної енергією 

українських споживачів) є сумнівним. 
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Результати оцінювання достатності ОЕС України у період 2023–2032 рр. за 

базовим сценарієм 

Роки 
Показники 

EENS, МВт∙год LOLE, год. LOLP, % 

2023 289 0,61 0,010 

2024 2 753 2,36 0,027 

2025 422 055 286 6,3 

2026 4 830 297 608 13,6 

2027 5 036 935 1 831 40,6 

2028 9 658 503 2 726 63,6 

2029 10 108 895 2 733 66,6 

2030 8 094 306 2 597 55,1 

2031 8 278 358 2 361 64,5 

2032 8 332 253 2 720 69,1 

Слід зауважити на тому, що існує тісний кореляційний зв’язок між достатністю 

генеруючих потужностей ОЕС України та межуючими енергетичними системами, де 

останні виступають не тільки як об’єкти з власними генеруючими потужностями, а і як 

об’єкти транзиту з інших країн, працюючи у межах єдиного ринку електричної енергії в 

Європі.  

Це вказує на те, що у випадку настання ситуації, коли настає дефіцит потужності в 

ОЕС України, аналогічна ситуація з високою ймовірністю настає і в енергетичних 

системах суміжних країн, особливо в Молдові, оскільки частину споживання 

ОЕС України заживлено через енергетичну систему Молдови.  

Це фактично перетворює останню на сателіт ОЕС України у контексті забезпечення 

достатності генеруючих потужностей. У подальшому ж після реалізації наявних планів 

розвитку мереж між енергосистемами Молдови та Румунії кореляційний зв’язок між 

достатністю генеруючих потужностей енергосистемах України та Молдови послабне і 

водночас посилиться між енергосистемами України та Румунії. 

Кореляційна залежність (через коефіцієнт кореляції Пірсона) дефіциту генеруючих 

потужностей між ОЕС України та межуючими енергетичними системами 

(на прикладі 2026 року) 
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.
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Молдова

1
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-0,8

-1
  

 

Як видно енергетичні системи таких країн як Угорщина виявляються не в змозі за рахунок 

власних генеруючих потужностей забезпечити покриття власного річного максимуму 

споживання, так як мають у структурі значну частину електричних станцій з 

негарантованою потужністю. При цьому з урахуванням того, що наведено сумарні 

встановлені потужності, а не доступні для покриття максимуму споживання потужності, 

ситуація стає ще більш прагматичною.  

Також варто наголосити на тому, що наразі майже всі із суміжних країн (крім Польщі) є 

чистими імпортерами, що у випадку настання дефіциту потужності в ОЕС України 

накладає обмеження на використання імпортних потужностей (слід зауважити, що тільки 

енергетична система Польщі є співрозмірною з енергетичною системою України) та 

іноземних транзитних ЛЕП (більшість їх пропускної спроможності використовується для 

покриття внутрішнього попиту) з метою забезпечення достатності в Україні. 

Структура генеруючих потужностей та річні максимуми споживання в суміжних 

країнах-членах ENTSO-E на прикладі 2025 та 2030 років  
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Наведене вище вказує на те, що енергетична система України загалом у період 2025–

2032 рр. за наведених вище сценарних припущень характеризується недостатністю 

генеруючих потужностей. В інші ж роки дослідження проблеми з достатністю 

ОЕС України не виникають з тієї причини, що у цей період очікується збереження 

базових, напівпікових та пікових потужностей в достатніх обсягах. У подальший період 

швидке зниження потужності наявних ТЕС та введення в недостатніх обсягах нових 

пікових потужностей призведе до значного погіршення показників, що характеризують 

достатність генеруючих потужностей і не відповідають прийнятому критерію достатності, 

починаючи з 2025 року. 

Оцінюючи відповідність, необхідно відзначити, що в умовах стрімкого розвитку 

генеруючих потужностей на ВДЕ й потребі їх ефективної інтеграції (за рахунок таких 

технологій як маневрені потужності СНЕ, системи управління попитом тощо), низка ОСП 

Європи та ENTSO-E, зокрема, одночасно з оцінюванням достатності генеруючих 

потужностей, провадять оцінювання відповідності (тобто гнучкості) енергосистем. Для 

цього використовується один з таких найбільш часто застосовуваних підходів:  

1) експрес-аналіз (на основі технічних даних систем управлінням попитом, потужності 

традиційної генерації та управлінням перетоками); 

2) аналіз залишкового дисбалансу (на основі результатів статистичного аналізу даних 

щодо похибки прогнозів споживання/генерації та їх коливань); 

3) моделювання. 

У цьому аналізі при оцінюванні гнучкості (відповідності генеруючих потужностей) 

використовувалося моделювання з використанням результатів аналізу залишкового 

дисбалансу (підходи 2 і 3). 

Виходячи з того, що гнучкість може потребуватися у різний час і для різної тривалості, 

запропоновано умовно розділити гнучкість на такі підвиди: 

1) «повільна» гнучкість (slow flexibility — SF), що являє собою можливість компенсації 

дисбалансів, що виникли внаслідок уточнення прогнозів попиту/пропозиції, що передує 

відкриттю торгових воріт на ринку на добу наперед. Крім того, ця гнучкість враховує 

планові та аварійні втрати потужності (у тому числі й ЛЕП), про що повідомляється до 

закриття торгових воріт на внутрішньодобовому ринку. Така гнучкість може бути 
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забезпечена більшістю встановленої потужності, оскільки наявний запас часу для зміни 

потужності ввімкненого генеруючого обладнання, або ж навіть для його пуску/зупинки; 

2) «швидка» гнучкість (fast flexibility — FF), що являє собою можливість компенсації 

дисбалансів, внаслідок неочікуваної зміни генерації/споживання в режимі реального часу 

або протягом часу, за який надходить останній прогноз перед закриттям торгових воріт на 

балансуючому ринку; 

3) «операційна» гнучкість (operational flexibility — OF), що являє собою здатність 

компенсації дисбалансів в режимі реального часу, викликаних непередбаченими змінами 

генерації/споживання, однак, на відміну від «швидкої» гнучкості, часовий інтервал такої 

гнучкості знаходиться у проміжку 1–15 хвилин (виражений у МВт/хв.). Цей підвид 

гнучкості можна забезпечити за рахунок використання резервів підтримання частоти 

(виключно за рахунок технологій, що працюють у режимі слідування за навантаженням — 

блоки генеруючого обладнання в роботі, деякі ГЕС/ГАЕС, СНЕ та керовані, гнучкі системи 

управління попитом), а його активація вивільняє «швидку» та «повільну» гнучкості. 

Взаємозв’язок між гнучкістю та резервними потужностями 

aFRR

OF

FF SF

FRR ринок

15 хв.

 

Як показано на рисунку, аналіз гнучкості полягає в оцінці необхідної маневреної здатності 

обладнання, за якої функціонування енергосистеми буде супроводжуватися відсутністю 

залишкового дисбалансу (у період часу від початку закриття торгових воріт 

внутрішньодобового ринку до настання подій у режимі реального часу). Загалом, 

можливість усунення залишкових дисбалансів в умовно довгостроковій перспективі (від 

однієї доби) також є гнучкістю, однак така гнучкість охоплюється оцінкою достатності, 

оскільки вона враховуються при моделюванні з використанням методу Монте-Карло, у 

результаті чого отримуємо попередні графіки покриття електричних навантажень у 

погодинному зрізі.  
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Межі оцінювання достатності та відповідності генеруючих потужностей 
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Залишковий дисбаланс у цьому Звіті визначається як потреба в електричній енергії за 

вирахуванням вже поставленої енергії (у тому числі з ВДЕ) на сегментах ринку, що 

передують балансуючому ринку, й спираються на прогнозні (а не фактичні) 

дані пропозиції/попиту. 

Тому, у результаті оцінювання залишкового дисбалансу, слід оцінити майбутню частку 

потреб у гнучкості, які будуть забезпечуватися ОСП, оскільки остання залежить від того, 

яку частину гнучкості системи забезпечить ринок. У результаті визначаються необхідні 

обсяги резервів та їх характеристики (з урахуванням ймовірності утворення дисбалансу у 

результаті фактичних коливань попиту/пропозиції та некоректності 

прогнозів попиту/споживання). 

Так, наслідки дефіциту гнучкості, маневрених та резервних потужностей проявляються у 

тому, що час від часу виникають і можуть у подальшому виникати ситуації, коли за 

занадто швидкої зміни навантаження або зміни виробітку (в т.ч. на ВДЕ при значній їхній 

кількості) диспетчеризовані потужності не в змозі достатньо швидко й в повному обсязі 

відреагувати на цю зміну (маючи порівняно низькі швидкості набору/скиду навантаження 

зі швидкостями зміни навантаження в системі чи виробітку на ВДЕ, як це показано на 

рисунку Error! Reference source not found.), що, в кінці кінців, призводить до непокриття 

частини графіка електричного навантаження. У свою чергу наявність зон непокриття на 

графіку електричного навантаження (тобто EENS) потребує або ж збільшення швидкості 

набору/скиду навантаження (у тому числі і швидкості ввімкнення в роботу) на 

диспетчеризованих генеруючих потужностях (тобто приведення існуючих генеруючих 

потужностей до вимог КСП), або ж завчасного ввімкнення в роботу генеруючого 

обладнання у період, що передує очікуваному піку навантаження. Складність реалізації 

першого варіанту пов’язана з потребою в модернізації існуючого генеруючого обладнання 

або ж в будівництві нового. Складність реалізації другого варіанту пов’язана з відсутністю 

в ОЕС України технічних засобів (на кшталт, ЕАЕС, накопичувачів чи інших технологій 
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типу «Power to X»), що зможуть забезпечити поглинання тимчасових аперіодичних 

дефіцитів/профіцитів електричної енергії. 

У даному Звіті, відповідно до роз’яснень ENTSO-E, змінено підхід до формування графіка 

покриття, за яким аварійні резерви (РПЧ, РВЧ, РЗ) можуть використовуватися виключно 

за своїм призначенням (тобто для забезпечення резервів відповідно до критерію «N–1»), і 

не допускається за їх рахунок забезпечувати достатність генеруючих потужностей, що, у 

свою чергу, призводить до того, що у випадку відсутності у певну годину принаймні 

одного виду резерву (навіть в умовах повністю покритого ГЕН), система характеризується 

недостатністю (невідповідністю) генеруючих потужностей. З урахуванням зазначеного 

вище і зростання впливу складнопрогнозованих технологій виробництва електричної 

енергії з ВДЕ, мають збільшуватися й обсяги резервних потужностей (за виключенням 

незмінних обсягів резервів на випадок аварії відповідно до критерію «N–1»), що 

підтверджується результатами здійсненого моделювання (ймовірності настання різних 

ситуацій за одночасного спрацювання балансуючих потужностей з метою компенсації 

непередбачених коливань попиту/пропозиції, похибки прогнозів попиту/пропозиції тощо), 

визначено обсяг необхідних наразі резервних потужностей, який забезпечить необхідною 

«операційною» гнучкістю (OF) ОЕС України. 

Варто зауважити, що з покращенням якості прогнозів попиту/пропозиції, розвитку 

конкуренції на всіх сегментах ринку, розосередження генеруючих потужностей на ВДЕ, а 

також впровадження нових технологій, частка необхідної гнучкості (перш за все, 

«операційної») буде поступово зменшуватись. 

На рисунках наведена ситуація із забезпеченістю ОЕС України гнучкістю за базового 

сценарію., яка свідчить про те, що ситуація в період 2023–2032 року 

стабільно погіршується. 

Забезпеченість ОЕС України гнучкістю на завантаження за базовим сценарієм 
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Забезпеченість ОЕС України гнучкістю на розвантаження за базовим сценарієм 

 
Оцінювання відповідності за базовим сценарієм в умовах паралельної роботи з 

енергосистемами суміжних країн здійснювалося з урахуванням того, що передбачається 

можливість як імпорту електричної енергії, так і імпорту резервів. Результати оцінювання 

відповідності наведені у таблиці. 

Графічне представлення підходу спільного резервування потужності між суміжними 

країнами  
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Максимум дефіциту потужності резервів та загальна кількість годин їх настання за 

базовим сценарієм (узагальнено для всіх стохастично змодельованих Монте-Карло 

років) 

Рок
и 

Показники 

Необхідний 

резерв на 

завантаженн

я, МВт 

Середній 

максимум 

дефіциту 

потужності 

резервів на 

завантаженн

я, МВт 

Загальна 

тривалість 

дефіциту 

потужності 

резервів на 

завантаженн

я за рік, год. 

Необхідний 

резерв на 

розвантаженн

я, МВт 

Середній 

максимум 

дефіциту 

потужності 

резервів на 

розвантаженн

я, МВт 

Загальна 

тривалість 

дефіциту 

потужності 

резервів на 

розвантаженн

я за рік, год. 

2023 1 000 360 552 500 301 409 

2024 1 000 411 504 500 266 630 

2025 1 000 419 557 500 310 259 

2026 1 000 472 663 500 288 432 

2027 1 000 589 650 500 315 425 

2028 1 000 461 560 500 336 369 

2029 1 000 539 636 500 369 558 

2030 1 000 449 474 500 329 537 

2031 1 000 348 604 500 368 616 

2032 1 100 486 549 500 300 467 

 

Проведені розрахунки свідчать, що за базового сценарію неможливо забезпечити ані 

достатність, ані відповідність генеруючих потужностей в ОЕС України (при цьому варто 

зауважити, що наведені вище величини розрахованих показників є середніми значеннями, 

а діапазон їх значень є доволі широким). 

З використанням інструментів моделювання для цього сценарію були розраховані графіки 

покриття електричних навантажень для робочих та вихідних днів характерних періодів 

2023, 2026, 2032 рр. і річні баланси потужності та енергії. Баланси враховують середні 

значення генерації на СЕС та ВЕС для відповідних періодів часу, гідроресурси 

маловодного року, оптимальну для ОЕС України генерацію на АЕС по місяцях, 

оптимальний для ОЕС України режим роботи ГАЕС (генерація/закачування), графіки 

покриття електричних навантажень та графіки забезпеченості резервів — імовірні 

значення генерації та споживання. Окрім того, слід зауважити, що у наведених вище 

балансах вказані середні значення виробітку на ВДЕ, що вказує на те, що їх виробіток для 

наведених годин відповідних діб може бути як нижчим за вказані значення, так і вищим 

(коливання можуть сягати за попередньою оцінкою ±20 %). 
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Прогнозний баланс електричної енергії ОЕС України на період до 2032 року за цільовим сценарієм, млрд кВт∙год 

Складові балансу 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1. Виробництво електричної енергії — всього 159,7 164,0 164,3 163,2 163,9 165,4 167,3 174,5 177,9 181,4 

 у тому числі:                     

1.1. ТЕС: 37,2 35,1 33,2 25,4 26,4 23,5 24,3 23,6 24,1 18,7 

 частка ТЕС, % 23,3 21,4 20,2 15,6 16,1 14,2 14,5 13,5 13,5 10,3 

 у тому числі:           

1.1.1. Маневрові потужності з можливістю швидкого пуску — 0,4 0,5 0,7 0,8 0,9 1,1 1,3 1,4 1,8 

Довідково: К.В.В.П. високоманеврених ТЕС — 8 8 8 8 9 9 10 11 12 

1.1.2. Наявні напівпікові 37 34,5 26,2 24,7 25,6 22,6 21,5 19,2 17,5 8,2 

Довідково: К.В.В.П. наявних напівпікових ТЕС 24 24 19 23 23 26 36 38 43 28 

1.1.3. Нові напівпікові — — — — — — 1,7 3,2 5,1 8,7 

Довідково: К.В.В.П. нових напівпікових ТЕС — — — — — — 39 40 39 40 

1.2. Теплоелектроцентралі та  

когенераційні установки, блок-станції 

8,7 8,6 8,4 8,2 8 7,8 7,5 7,2 6,9 6,6 

1.3. ГЕС 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 

 з них:                     

 ГЕС каскаду р. Дніпро, р. Дністер 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 

 інші ГЕС 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

1.4. ГАЕС 1,7 1,8 1,9 2,1 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 

1.5. АЕС 85,2 88,4 87,9 91,8 89,3 90,4 89,7 94,7 95,8 102,4 

 частка АЕС, % 53 54 54 56 54 55 54 54 54 56 

 К.В.В.П. АЕС 0,70 0,73 0,73 0,76 0,74 0,75 0,74 0,73 0,74 0,74 

1.6. Альтернативні джерела прийняті в балансі 19,1 21,9 24,3 26,7 29,0 32,1 34,2 37,2 39,1 41,3 

 частка ВДЕ, % 12 13,3 14,8 16,3 17,7 19,4 20,5 21,3 22,0 22,8 

 приріст до попереднього року, % 28,3 11,7 11,1 10,4 8,3 9,6 5,6 4,1 3,1 3,7 

 у тому числі:                     

 - ВЕС 7,8 8,9 9,9 11,2 12,4 13,5 14,5 15,8 16,8 17,9 

 - СЕС 9,2 10,2 11,1 11,6 12,0 13,3 13,8 14,7 15,2 15,9 

 - інші (включаючи станції на біопаливі) 2,1 2,68 3,3 3,9 4,6 5,28 5,96 6,63 7,1 7,55 

 частка ВДЕ з ГЕС, % 16 17,7 19,1 20,7 22,0 23,7 24,7 25,4 26,0 26,7 

1.7. СНЕ 0,7 1,2 1,4 1,9 1,9 2,1 2,2 2,4 2,6 3,0 

2. Імпорт електричної енергії 0 1,5 1,7 2,0 1,9 2,1 2,1 2,2 2,3 2,6 

3. Експорт електричної енергії 0 4,5 4,1 2,3 2,0 2,3 2,5 7,7 9,6 11,6 

4. Електроспоживання (брутто) 154,5 155,5 156,0 156,5 157,0 158,0 159,5 161,0 162,5 164,0 

 приріст до попереднього року, % 0,3 0,7 0,3 0,3 0,3 0,7 1,0 0,9 0,9 0,9 

5. Споживання електричної енергії ГАЕС у насосному режимі 2,4 2,5 2,6 2,9 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

6. Споживання електричної енергії СНЕ в режимі заряджання 0,8 1,3 1,6 1,9 2,1 2,3 2,4 2,7 2,9 3,1 

7. Регулювання / обмеження ВДЕ (зменшення виробництва)* — — — — — — — — — — 

8. ДЕФІЦИТ — — — — — — — — — — 

Примітка: * — вживається у контексті надання відповідної послуги зі зменшення навантаження.  



ПРОЕКТ 

 

73 

 

Прогнозний баланс потужності ОЕС України на 2023 рік за цільовим сценарієм, МВт 

Складові балансу 

опалювальний період 
період повені 

(роб. день) 

період повені 

(вих. день) 
літній період 

неопалювальний 

період (роб. день) 

неопалювальний період 

(вих. день) 

на 
03:00 

на 
13:00 

на 
18:00 

на 
03:00 

на 
13:00 

на 
20:00 

на 
03:00 

на 
13:00 

на 
20:00 

на 
03:00 

на 
13:00 

на 
21:00 

на 03:00 на 13:00 
на 

21:00 
на 

03:00 
на 

13:00 
на 

21:00 

Споживання (брутто) 17208 22460 23159 12928 16428 17580 12169 14672 16463 13430 17363 17777 12622 16844 17913 12167 15239 16347 

Покриття 19007 22550 23159 13344 17676 17580 12521 16688 16463 13587 17498 17777 13138 17612 17913 12167 17038 16347 

Напівпікові ТЕС 3929 5338 5744 921 936 1956 691 735 1047 1730 1252 3785 1720 1101 3557 698 855 2221 

Високоманеврені ТЕС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ТЕЦ і блок-станції 1459 1453 1272 509 506 466 541 536 530 301 322 345 398 392 414 338 356 294 

Станції на біопаливі 210 260 320 120 130 160 80 90 120 110 120 150 110 120 150 80 90 120 

ГЕС, у тому числі: 314 444 959 622 629 2607 406 437 2140 364 191 1316 158 217 1459 330 346 1553 

- міні-, мікро- та малі ГЕС 20 25 25 35 35 40 35 35 40 15 20 20 15 15 15 20 20 20 

ГАЕС генерація 0 0 1521 0 0 1436 0 0 1587 0 0 1223 0 0 1587 0 0 1587 

СНЕ генерація 0 0 0 0 0 0 0 0 136 0 0 0 0 0 158 0 0 97 

СЕС 0 2127 0 0 4359 0 0 4007 0 0 4864 0 0 4994 0 0 4790 0 

ВЕС 1406 1275 1485 1213 1197 1084 903 925 1082 1137 844 974 754 878 767 840 671 673 

Розвантаження ВДЕ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

АЕС 11489 11454 11558 9859 9820 9771 9800 9859 9722 9845 9805 9884 9898 9810 9722 9780 9829 9702 

Експорт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Імпорт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ГАЕС закачування 1799 90 0 416 1248 0 352 2016 0 135 135 0 416 768 0 0 1799 0 

СНЕ заряджання 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 100 0 0 0 0 0 

Резерв 

підтримання 

частоти 

на наявному 
обладнанні 

136 135 136 137 131 135 133 137 132 136 131 136 135 132 134 131 131 136 

дефіцит 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Резерв 

відновлення 

частоти (на 

завантаження) 

на наявному 
обладнанні 

717 704 719 714 747 713 707 707 706 714 706 733 738 709 722 732 715 723 

на новому 

обладнанні 

312 314 299 299 307 300 295 310 310 315 304 315 302 303 304 307 305 310 

дефіцит 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Резерв 

відновлення 

частоти (на 

розвантаження) 

на наявному 

обладнанні 

290 310 303 506 195 210 210 305 197 294 211 212 304 96 102 293 103 618 

на новому 
обладнанні 

212 205 201 193 0 315 0 0 317 209 0 310 207 0 306 197 0 0 

розвантаження 

ВДЕ 

0 0 0 0 312 0 299 196 0 0 312 0 0 403 0 0 401 484 
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Прогнозний баланс потужності ОЕС України на 2027 рік за цільовим сценарієм ОСП, МВт 

Складові балансу 

опалювальний період 
період повені 

(роб. день) 

період повені 

(вих. день) 
літній період 

неопалювальний 

період (роб. день) 

неопалювальний 

період (вих. день) 

на 
03:00 

на 
13:00 

на 
18:00 

на 
03:00 

на 
13:00 

на 
20:00 

на 
03:00 

на 
13:00 

на 
20:00 

на 
03:00 

на 
13:00 

на 
21:00 

на 
03:00 

на 
13:00 

на 
21:00 

на 
03:00 

на 
13:00 

на 
21:00 

Споживання (брутто) 18690 24070 24964 13876 17898 18989 13206 15962 18037 14452 19131 18997 13596 18005 19356 13181 16541 17860 

Покриття 20173 24377 24558 15019 19601 19889 13996 19339 19437 15682 21551 19620 14996 21054 19811 14859 19821 18478 

Напівпікові ТЕС 4982 5569 6388 2220 1042 1943 1298 820 1806 2202 1756 3782 2410 1783 4092 1943 710 2882 

Високоманеврені ТЕС 0 200 300 0 0 827 0 0 611 0 0 717 0 0 625 0 0 950 

ТЕЦ і блок-станції 1440 1240 1080 330 320 240 470 410 330 120 110 110 190 180 100 250 190 150 

Станції на біопаливі 460 610 720 270 280 360 180 190 270 260 270 260 260 270 350 180 190 270 

ГЕС, у тому числі: 238 855 1626 648 654 2804 597 614 2770 1251 1296 1285 1126 1536 1536 1496 1513 1508 

- мікро-, міні- та малі ГЕС 20 25 25 35 35 40 35 35 40 15 20 20 15 15 15 20 20 20 

ГАЕС генерація 0 0 1046 0 0 1698 0 0 1698 0 0 1568 0 0 1624 0 0 1698 

СНЕ генерація 0 230 38 0 0 446 0 0 481 0 0 156 0 0 348 0 0 120 

СЕС 0 2600 0 0 5781 0 0 5781 0 0 6533 0 0 6116 0 0 6318 0 

ВЕС 1818 1738 1925 1551 1524 1471 1551 1524 1471 1449 1186 1242 1010 1169 1036 1090 900 900 

Розвантаження ВДЕ 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

АЕС 10835 10835 10835 9800 9800 9800 9800 9800 9800 10200 10200 10200 9800 9800 9800 9800 9800 9800 

Експорт 0 150 0 797 0 900 768 1352 1400 1140 4 623 1400 543 455 1320 1399 618 

Імпорт 380 720 406 0 668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ГАЕС закачування 1383 877 0 324 1971 0 0 1743 0 0 2016 0 0 2016 0 135 1881 0 

СНЕ заряджання 480 0 0 22 400 0 22 282 0 90 400 0 0 490 0 223 0 0 

Резерв 

підтримання 

частоти 

на наявному 
обладнанні 

137 135 131 135 133 130 131 136 133 137 133 132 133 134 134 134 132 135 

дефіцит 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Резерв 

відновлення 

частоти (на 

завантаження) 

на наявному 
обладнанні 

520 499 953 51 51 400 51 52 501 53 50 211 50 52 51 51 51 53 

на новому 

обладнанні 

519 495 53 990 1001 641 956 972 505 984 948 814 974 982 969 970 998 990 

дефіцит 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Резерв 

відновлення 

частоти (на 

розвантаження) 

на наявному 

обладнанні 

106 384 97 103 300 0 106 302 488 102 308 0 105 48 0 98 0 0 

на новому 
обладнанні 

393 102 402 421 92 497 394 0 0 397 0 519 0 459 480 0 482 492 

розвантаження 

ВДЕ 

0 0 0 0 109 0 0 206 0 0 194 0 406 0 0 408 0 0 
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Прогнозний баланс потужності ОЕС України на 2032 рік за цільовим сценарієм ОСП, МВт 

Складові балансу 

опалювальний період 
період повені 

(роб. день) 

період повені 

(вих. день) 
літній період 

неопалювальний 

період (роб. день) 

неопалювальний 

період (вих. день) 

на 
03:00 

на 
13:00 

на 
18:00 

на 
03:00 

на 
13:00 

на 
20:00 

на 
03:00 

на 
13:00 

на 
20:00 

на 
03:00 

на 
13:00 

на 
21:00 

на 
03:00 

на 
13:00 

на 
21:00 

на 
03:00 

на 
13:00 

на 
21:00 

Споживання (брутто) 20628 26684 27910 15299 19524 20943 14590 17642 19660 15983 21252 21035 14905 20284 21552 14623 18501 19526 

Покриття 20860 27644 27304 16840 22957 23095 15982 22304 21637 17389 24893 22890 16876 23812 23466 16616 22660 21574 

Напівпікові ТЕС 1877 3497 3500 1117 188 1155 404 288 1194 1260 423 2701 2011 1094 3503 1146 316 2328 

Високоманеврені ТЕС 0 1338 1236 0 0 1218 0 0 39 0 0 1292 0 0 1038 0 0 1432 

ТЕЦ і блок-станції 1789 1841 2090 677 681 734 712 729 750 457 492 516 543 526 593 482 475 508 

Станції на біопаливі 809 1189 1289 474 371 578 295 282 483 440 397 750 523 472 839 377 285 609 

ГЕС, у тому числі: 232 584 1553 640 623 2798 584 596 2692 981 1261 1311 940 188 1593 1544 546 1463 

- міні-, мікро- та малі ГЕС 20 40 40 40 40 60 40 40 60 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

ГАЕС генерація 0 0 899 0 0 2022 0 0 2022 0 0 1929 0 0 2022 0 0 2022 

СНЕ генерація 0 0 267 0 0 683 0 0 713 0 0 370 0 0 604 0 0 177 

СЕС 0 3131 0 0 7226 0 0 7517 0 0 8470 0 0 7999 0 0 8239 0 

ВЕС 2653 2442 2848 2168 2068 2083 2243 2068 2075 2100 1675 1724 1379 1733 1498 1598 1306 1342 

Розвантаження ВДЕ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

АЕС 13500 13622 13622 11765 11800 11824 11743 10824 11668 12151 12176 12298 11480 11800 11776 11469 11492 11694 

Експорт 0 157 0 694 1923 2353 647 2230 2092 1406 1503 1854 1806 1448 2025 1573 2034 2048 

Імпорт 624 580 606 0 0 201 0 0 115 0 77 0 0 0 112 0 0 0 

ГАЕС закачування 135 1383 0 135 1510 0 0 2432 0 0 2215 0 135 2080 0 135 2125 0 

СНЕ заряджання 720 0 0 711 0 0 744 0 0 0 0 0 29 0 0 286 0 0 

Резерв 

підтримання 

частоти 

на наявному 
обладнанні 

136 131 134 137 132 131 130 135 133 132 133 134 136 132 131 133 131 137 

дефіцит 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Резерв 

відновлення 

частоти (на 

завантаження) 

на наявному 
обладнанні 

164 557 528 227 83 850 468 71 386 403 474 1017 336 408 740 409 475 694 

на новому 

обладнанні 

983 564 630 878 1241 282 874 1301 873 1269 1278 398 1207 1233 392 1104 1229 432 

дефіцит 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Резерв 

відновлення 

частоти (на 

розвантаження) 

на наявному 

обладнанні 

0 274 0 0 309 0 305 275 491 104 312 0 0 306 0 0 162 0 

на новому 
обладнанні 

518 244 486 527 0 520 0 242 0 404 0 503 511 40 513 478 347 521 

розвантаження 

ВДЕ 

0 0 0 0 208 0 192 0 0 0 207 0 0 155 0 0 0 0 
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Узагальнені результати розрахунків (за цільовим сценарієм ОСП для всіх стохастично 

змодельованих Монте-Карло років), що повною мірою відображають ситуацію з дефіцитом 

потужності та резервів на перспективу найближчих 10 років наведені у таблицях. 

Результати оцінювання достатності ОЕС України у період 2023–2032 рр. за цільовим 

сценарієм ОСП 

Роки 
Показники 

EENS, МВт∙год LOLE, год. LOLP, % 

2023 104 0,09 0,003 

2024 152 0,12 0,003 

2025 226 0,17 0,004 

2026 443 0,38 0,006 

2027 287 0,25 0,009 

2028 92 0,09 0,010 

2029 649 0,67 0,011 

2030 287 0,25 0,016 

2031 920 0,81 0,023 

2032 1117 0,85 0,025 

Максимум дефіциту потужності резервів та загальна кількість годин їх настання за цільовим 

сценарієм ОСП (узагальнено для всіх стохастично змодельованих Монте-Карло років) 

Роки 

Показники 

Необхідний резерв 

на завантаження, 

МВт 

Середній 

максимум 

дефіциту 

потужності 

резервів на 

завантаження, 

МВт 

Загальна 

тривалість 

дефіциту 

потужності 

резервів на 

завантаження 

за рік, год. 

Необхідний 

резерв на 

розвантаження, 

МВт 

Середній 

максимум 

дефіциту 

потужності 

резервів на 

розвантаження, 

МВт 

Загальна 

тривалість 

дефіциту 

потужності 

резервів на 

розвантаження за 

рік, год. 

2023 1 000 33 3 500 3 12 

2024 1 000 9 6 500 10 3 

2025 1 000 2 14 500 8 13 

2026 1 000 15 14 500 4 10 

2027 1 000 19 8 500 4 10 

2028 1 000 37 9 500 9 6 

2029 1 000 22 13 500 18 6 

2030 1 000 26 8 500 4 8 

2031 1 000 16 7 500 16 10 

2032 1 100 19 9 500 9 9 

 

Показники в таблицях надають можливість дійти висновку, що за цільовим сценарієм ОСП можна 

забезпечити виконання вимог як достатності, так і відповідності генеруючих потужностей впродовж 

усього періоду 2023–2032 рр. 

Для прикладу, результати імітаційного моделювання покриття графіка електричного навантаження в 

ОЕС України за базовим та цільовим сценаріями для найбільш характерних діб (максимуму та 

мінімуму річного навантаження, а також весняної повені) 2023, 2027 та 2032 рр. наведені на 

рисунках  (приклад імовірного графіка електричного навантаження та виробітку на ВДЕ, який 

випадковим чином обраний серед усіх стохастично змодельованих Монте-Карло років), які добре 

ілюструють наведені вище результати розрахунків. 
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Графік покриття імовірного навантаження періоду повені 2023 року 

в ОЕС України за базовим сценарієм 

 

Графік покриття імовірного навантаження періоду повені 2023 року 

в ОЕС України за цільовим сценарієм ОСП 

 

Забезпеченість ОЕС України резервами у період повені за імовірного 

графіка навантаження 2023 року та за базовим сценарієм 

 

Забезпеченість ОЕС України резервами у період повені за імовірного 

графіка навантаження 2023 року та за цільовим сценарієм ОСП 
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Графік покриття імовірного навантаження літнього періоду 

2027 року в ОЕС України за базовим сценарієм 

 

Графік покриття імовірного навантаження літнього періоду 

2027 року в ОЕС України за цільовим сценарієм ОСП 

 

Забезпеченість ОЕС України резервами у літній період за імовірного 

графіка навантаження 2027 року та за базового сценарію 

 

Забезпеченість ОЕС України резервами у літній період за імовірного 

графіка навантаження 2027 року та за цільовим сценарієм ОСП 
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Графік покриття імовірного навантаження зимового періоду 

2032 року в ОЕС України за базовим сценарієм 

 

Графік покриття імовірного навантаження зимового періоду 

2032 року в ОЕС України за цільовим сценарієм ОСП 

 

Забезпеченість ОЕС України резервами у зимовий період за імовірного 

графіка навантаження 2032 року в ОЕС України та за базовим 

сценарієм 

 

Забезпеченість ОЕС України резервами у зимовий період за імовірного 
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Як видно з наведеного вище за базовим сценарієм у перспективі складається складна 

ситуація із забезпеченістю генеруючими потужностями й резервами в ОЕС України (перш за 

все з резервами на завантаження). Однак, як показано на рисунках, з використанням засобів 

підтримання інтеграції ВДЕ (за цільовим сценарієм ОСП), проблем, пов’язаних з появою 

дефіциту резервів на розвантаження, з одного боку, можна уникнути за рахунок реалізації 

проєктів з будівництва СНЕ, що на додачу до цього надає можливість частково вирішити 

проблеми з балансуванням в енергосистемі. З іншого боку, введення нових балансуючих 

потужностей з широким регулювальним діапазоном та можливістю швидкого пуску/зупину 

— надають можливість уникнути проблем з дефіцитом потужності та дефіцитом резервів на 

завантаження, а також, як і у випадку з будівництвом СНЕ, надають можливість вирішити 

проблеми з балансуванням в енергосистемі, забезпечуючи ОЕС України додатковою 

гнучкістю. Більш того, реалізація таких заходів призводить до формування профіцитів 

резервів у певні періоди, що у свою чергу виводить гнучкість енергосистеми на якісно новий 

рівень, й надасть можливість здійснювати активні експортні комерційні поставки 

резервів/потужностей, що в Європі носить назву Reserve sharing. 

Механізми забезпечення достатністю генеруючих потужностей 

Оскільки, у таблицях  наведені середні показники всіх критеріїв, а не їх статистичний 

розподіл, тому слід враховувати факт того, що існують різні ймовірності настання таких 

дефіцитів генеруючих потужностей, що суттєво будуть перевищувати зазначені у таблицях 

значення. Наприклад 5-відсоткова (тобто один раз на 20 років) та 10-відсоткова ймовірності 

(тобто один раз на 10 років) ймовірності. Такі ймовірності визначені з використанням 

показника LOLE P95 та LOLE P90 (є рекомендацією ENTSO-E), відмінність яких від 

середнього наведено на рисунку. 

Перцентильний графік розподілу критерію LOLE 

 

Саме тому, з метою забезпечення достатності генеруючих потужностей, які будуть 

використовуватися тільки за екстремальних умов, все більше європейських країн 

впроваджують різні ринкові та позаринкові механізми забезпечення достатності генеруючих 

потужностей. Такі механізми та алгоритми їх роботи різняться від країни до країни. Однак, 

між усіма ними є одне спільне — ці механізми фінансуються не лише за рахунок доходів від 

продажу електричної енергії на ринку електричної енергії. 
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У своєму щорічному звіті з моніторингу ринку ACER (англ. Market Monitoring Report) 

наводить огляд представлених в Європі механізмів підтримання достатності генеруючих 

потужностей. На мапі нижче  наведено розподіл країн та використовуваних ними механізмів. 

Мапа використання механізмів забезпечення достатності генеруючих потужностей в 

Європі 

Стратегічні резерви (з 01.11.2014), 

затверджені ЄК у лютому 2018 

року

Схвалено проведення аукціонів 

(2018 р.)

Оголошено аукціони у 2018 р.

Вимоги до потужності 

(сертифікацію розпочато 

01.04.2015, а надання послуг - з 

2017). Нова схема заходів з 

управління попитом, затверджена 

ЄК у лютому 2018 року

Плата за потужність 

(встановлюється щорічно з 2008 

року, для потужностей з 

01.01.2016 частково не 

застосовується). СМ 

переглядається

Плата за потужність (з 2010 року, 

частково призупинено в період з 

травня 2011 року по грудень 2014 

року). Аукціони на виробництво 

потужностей на 2017 рік. Аукціони 

2018 року перенесено, за умови 

оцінки ЄК

Цільова плата за потужність з 

2003 р. — Варіанти надійності 

затверджені ЄК у лютому 2018 р. 

(Надання послуг заплановано на 

2020 р.)

Стратегічний резерв (з 2007 р.)

Стратегічний резерв (з 2004 р.) — 

поступове виведення перенесено 

на 2025 рік

Нові позаринкові механізми 

наразі на розгляді

Стратегічні резерви

Стратегічні резерви (затверджено 

ЄК у лютому 2018 р. Надання 

послуг заплановано на жовтень 

2019 р.)

Стратегічний резерв (з 2016 року, 

продовжений до кінця 2019 року). 

Загальний ринок потужності, 

затверджено ЄК у лютому 2018 

року, У грудні 2018 р. проведено 

аукціони на період постачання 

2021-2023 рр. У грудні 2019 – на 

період 2024 р.  

Оголошено тендери (з листопада 

2013 р.)

Запроваджено плату за 

потужність з 2006 по 2014 рік. 

Плата за надання гнучкості у 

період 01.05.2016-30.04.2017 

затверджена ЄК. Наразі 

розглядаються пропозицію щодо 

впровадження нового ринку 

потужності 

Відсутність СМ (тільки 

ринок електричної 

енергії)
CM пропозиція/розгляд Функціонування СМ

 

Окрім того, можливість розвитку механізмів забезпечення достатності генеруючих 

потужностей (у випадку неспроможності ринкових механізмів), зокрема, за рахунок 

використання стратегічних резервів і міждержавних перетоків передбачається «Clean Energy 

for all Europeans Package», до ініціативи якої вже долучилася Україна як договірна сторона 

Енергетичного Співтовариства, зобов’язавшись імплементувати до 31 грудня 2023 року 

Директиву (ЄС) 2019/944 та Регламент (ЄС) 2091/941 згідно з Рішенням Ради Міністрів 

Енергетичного співтовариства № 2021/13/MC-EnC. 

Наразі ж в Україні законодавчо не передбачено таких ані ринкових, ані позаринкових 

механізмів для забезпечення достатності генеруючих потужностей у перспективі, які б 

передбачали впровадження та використання плати за потужність. 

З іншого ж боку, питання надзвичайно рідкої (тобто у випадках, що підпадають під ситуацію 

LOLE P95) потреби у низці генеруючих потужностей (що в інших випадках часу не 

приймають участі ані у виробництві електричної енергії, ані у наданні допоміжних послуг) 

доцільно вирішити шляхом впровадження в країні заходів з управління попитом. Так, на 

рис. Error! Reference source not found. наведено на прикладі 2032 року залежність 
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собівартості виробництва електричної енергії (з урахуванням всіх витрат, включаючи 

умовно-постійні) від годин роботи в році. 

Залежність собівартості виробництва електричної енергії від годин роботи на прикладі 

2032 року 

 
Виходячи з наведеного вище, час роботи енергоблоків з найбільшими показниками 

собівартості (від 12 тис. грн/МВт∙год) з 5-ти відсотковою ймовірністю (за методом Монте-

Карло) складе від 31 до 229 годин на рік, а в решті 95 відсотків ситуацій час їх роботи 

становить 0, при цьому слід компенсувати витрати на їх утримання незалежно від часу 

напрацювання. Потужність таких енергоблоків у 2032 році становить 750 МВт, а тому 

доцільніше (особливо з огляду на такі величини собівартості) у тих рідких випадках 

скористатися заходами з управління попитом. Це створює передумови для функціонування 

заходів з управління попитом в промислових масштабах. Тим не менш, умови надання 

послуг з управління попитом, з одного боку, та готовність споживачів, з іншого, купувати 

електричну енергію за цінами, вище середньо ринкових мають внести корективи до обсягів 

таких послуг. Наразі ж певну ясність можуть внести результати впровадження європейської 

методології «Methodology for calculating the value of lost load, the cost of new entry and the 

reliability standard in accordance with Article 23(6) of Regulation (EU) 2019/943 of the European 

Parliament and of the Council of 5 June 2019 on the internal market for electricity», метою якої є 

визначення цінового порогу для споживачів в країні, при перевищенні якого останні готові 

відмовитися з різних на те причин від електропостачання на нетривалий час. Результати 

впровадження такої методології в Україні очікуються у 2022 році. 

Тим не менш, спираючись на результати експертної оцінки, мінімальна ціна у 12 тис. 

грн/МВт∙год є цілком виправданим граничним значенням для запровадження в країні заходів 

з управління попитом в промислових масштабах. З іншого боку, у подальшому для 

коректного моделювання заходів з управління попитом потребується проведення низки 

досліджень з визначення (згідно з чинною Методологією) їх основних техніко-економічних 

показників (зокрема, максимальної потужності активації на кожному кроці, тривалості та 

вартості такої активації, кривих активації, сезонної та добової доступності, вартісні 

залежності від тривалості та періоду активації тощо). 

Розвиток заходів з управління попитом у достатніх масштабах (залежно від типу і вартості) у 

короткостроковій та середньостроковій перспективі потенційно надасть можливість частково 

зменшити потреби у використанні низки пікових і напівпікових потужностей (зокрема і тих, 

що потребують застосування позаринкових механізмів забезпечення достатності генеруючих 
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потужностей, оскільки безпосередньо можуть конкурувати на позаринкових сегментах 

ринку). 

Як показано у цьому розділі, ОЕС України впродовж усього досліджуваного періоду за 

базовим сценарієм буде характеризуватися невідповідністю генеруючих потужностей, а з 

2025 року — недостатністю генеруючих потужностей.  

Запропонований ОСП цільовий сценарій надає можливість повною мірою запобігти цьому у 

перспективі до 2032 року за рахунок будівництва та введення в експлуатацію у максимально 

стислі строки до 0,74 ГВт потужностей СНЕ та високоманевреної генерації з можливістю 

швидкого пуску/зупину потужністю до 1,45 ГВт, запровадження вимог щодо забезпечення 

СНЕ власниками нових ЕНП, забезпечення оптимальних темпів розвитку генерації на ВДЕ 

та низки інших заходів. 

Введення означених потужностей для забезпечення гнучкості гарантує: 

1. Наявність швидкодіючого автоматичного резерву на завантаження/розвантаження за 

рахунок впровадження СНЕ, що забезпечує можливість швидкої компенсації небалансів у 

межах до ±740 МВт, знижує потребу в підтриманні відповідних резервів на станціях 

традиційної енергетики, використання яких для таких цілей призводить до прискореного 

спрацювання паркового ресурсу та підвищує вірогідність їх аварійних виходів з ладу. 

Водночас, збільшується можливість використання ВДЕ для покриття ГЕН, оскільки, на 

відміну від традиційної генерації, СНЕ немає технічного мінімуму навантаження (тобто 

мінімальної потужності, з якою вони можуть працювати). 

2. Наявність гарантованих резервів потужності на завантаження в обсязі 1,45 ГВт за 

рахунок впровадження високоманевреної генерації з можливістю швидкого пуску/зупину 

згідно з вимогами чинного КСП. 

3. Наявність можливості, навіть у маловодні періоди року, компенсувати зниження 

потужності СЕС на тлі зростання навантаження, а також зниження потреби в участі 

енергоблоків ТЕС у покритті ГЕН за рахунок необхідності підтримання резервів на 

завантаження та за рахунок впровадження 1,45 ГВт високоманевреної генерації з 

можливістю швидкого пуску/зупину. 

На необхідності будівництва та введення в експлуатацію низки потужностей СНЕ 

(потужністю до 0,5 ГВт) та високоманевреної генерації з можливістю швидкого 

пуску/зупину (потужністю до 1 ГВт) наголошувалося у затвердженому Постановою 

НКРЕКП від 16 червня 2021 р. № 975 Звіті, однак з урахуванням затвердженої 03 березня 

2021 року Кабінетом Міністрів України Національної економічної стратегії на період до 

2030 року й задекларованої у ній цілі щодо збільшення частки генерації з ВДЕ у загальному 

виробництві електричної енергії на рівні 25 %, а також низки інших, менш вагомих та не 

менш важливих чинників, тому у цьому Звіті для балансування суттєво більшої потужності 

ВДЕ потребується більший обсяг потужностей гнучких технологій (до 1,45 ГВт 

високоманевреної генерації та до 0,74 для СНЕ). 
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2.6 Аналіз зовнішнього середовища: виклики і можливості  

В короткостроковій перспективі ключовими викликами для України є наслідки військової 

агресії РФ, як економічні, так і соціальні. Натомість інтеграції до ринків ЄС є можливістю 

для посилення енергетичної безпеки України. Однак, вона потребуватиме значних 

додаткових зусиль, зокрема у правовому полі. 

Здешевлення технологій сприятиме розвитку ВДЕ та водню, що буде підсилюватися 

екологічними факторами та вимогами. 

Політичні фактори 

− Реформа корпоративного управління в енергетичному секторі з метою 

приведення державних компаній до міжнародних стандартів ведення бізнесу, 

покращення прибутковості та інвестиційної привабливості 

− Прискорення інтеграції України в ЄС, зокрема отримання статусу кандидата на 

членство в ЄС 

− Поглиблення участі України в міжнародних організаціях (можливість приєднання 

до Міжнародної Енергетичної Асоціації, посилення співпраці за програмою ЄС) 

− Поглиблення політичної ізоляції РФ та посилення санкцій, зокрема в секторі 

енергетики (наприклад, відмова від російських енергоносіїв) 

Економічні фактори 

− Наслідки військової агресії РФ (детальніше в Розділі 1.1) 

i. Скорочення обсягів виробництва / падіння ВВП 

ii. Зниження купівельної спроможності населення та інфляція 

iii. Руйнування логістичних ланцюгів (блокування портів, постачання 

нафтопродуктів) 

iv. Окупація та руйнування енергетичних об’єктів 

− Підвищення цін на первинні енергетичні ресурси (природний газ, вугілля, нафта) 

− Коливання валютного курсу 

Соціальні фактори 

− Внутрішня та зовнішня міграція населення і, як наслідок, втрата трудових 

ресурсів та зменшення споживання енергії 

− Зростання рівня безробіття та бідності населення 

Технологічні фактори 

− Розвиток та здешевлення технологій ВДЕ, СНЕ, smart grids («розумні мережі») та 

demand response («управління попитом»), малих модульних реакторів та 

виробництва водню 

− Різке зростання частки відновлювальної генерації зі стохастичним графіком 

виробітку 

− Посилення ролі споживача, що є одночасно виробником та споживачем енергії 

(Prosumer) 

− Тенденції до підвищення енергеоефективності 
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Екологічні фактори 

− Зростання оплати за викиди парникових газів, впровадження CBAM (Carbon 

Border Adjustment Mechanism) 

− Зобов’язання України відмовитися від вугільної генерації до 2035 року 

− Посилення вимог інвесторів з екологічних питань 

− Ймовірне тимчасове гальмування світових тенденцій до декарбонізації через 

відмову від російських енергоресурсів 

− Надзвичайна екологічна ситуація, спричинена військовою агресією РФ 

Правові фактори 

− Лібералізація енергетичних ринків та зміни у моделі ПСО 

− Накопичені заборгованості на ринку газу, електроенергії, тепла та водопостачання 

− Необхідність подальшої гармонізації із законодавством ЄС 

− Врегулювання правових питань окупованих / пошкоджених об’єктів енергетики  

2.7 Сценарії розвитку генеруючих потужностей  

Виходячи з отриманих результатів аналізу сценаріїв розвитку попиту та пропозиції на 10-

річну перспективу обсяг електроспоживання для забезпечення споживачів країни буде 

знаходитись в діапазоні, наведеному у наступній таблиці. 

Мінімальна та максимальна оцінка попиту (брутто) на електричну енергію, 

млрд кВт∙год 

Показник 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Електроспоживання  

(мінімальна оцінка) 

153 153,8 154,3 154,7 155,2 156,3 157,7 159,3 160,8 161,7 

Електроспоживання  

(максимальна оцінка) 

156 157,2 157,7 158,3 158,8 159,7 161,3 162,7 164,2 166,3 

 

Водночас суміщений максимум навантаження ОЕС України у цей період може змінюватися 

від 24,5 ГВт до 27,8 ГВт. 

Базовий сценарій передбачає наступну трансформацію структури генеруючих потужностей у 

період 2023–2032 років: 

- підтримання в експлуатації наявних потужностей на атомних станціях на увесь період до 

кінця 2032 року та введення в промислову експлуатацію нових: а саме 1 000 МВт у 

2030 році і 1 100 МВт у 2032 році на майданчику 3-го та 4-го енергоблоків Хмельницької 

АЕС, що передбачено усіма сценаріями розвитку АЕС у період до 2032 року. Згідно 

наданої НАЕК «Енергоатом» інформації передбачається, що на енергоблоці № 3 ХАЕС 

буде використовуватися реактор типу ВВЕР-1000, що за характеристиками подібний до 

тих, що вже використовуються в Україні (за винятком більшої кількості циклів 

завантаження-розвантаження), а на енергоблоці № 4 — реактор типу AP-1000, котрий на 

відміну від попереднього може залучатися до добового регулювання й характеризується 

певними маневровими характеристиками (50-відсотковий ступінчатий діапазон 

регулювання, до 300 циклів розвантаження-завантаження на рік, швидкість набору/скиду 

потужності 1-3% від встановленої потужності за хвилину); 
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- зниження потужності ТЕС через виконання НПСВ шляхом виведення з експлуатації 

енергоблоків по досягненню граничних величин годин напрацювання (детальний опис 

вибуття блоків ТЕС наведено в обґрунтовуючих матеріалах), економічна недоцільність 

для власників збереження частини генеруючих потужностей у працездатному стані через 

низький КВВП, відсутність нових вводів потужності у тепловій генерації та 

реконструкції існуючих енергоблоків через високі ризики реалізації таких проєктів для 

інвесторів, що відповідає песимістичному сценарію їх розвитку; 

- розвиток гідроенергетики передбачається за сценарієм близьким до песимістичного, що 

описаний вище, тобто з урахуванням збільшення потужності за рахунок впровадження 4-

го і 5-го гідроагрегатів на Дністровський ГАЕС (з можливістю роботи обох в насосному 

та генераторному режимах), а також 3-го на Ташлицькій; 

- розвиток генерації з відновлюваних джерел передбачено в обсягах, які забезпечують 

гарантоване виробництво електричної енергії з використанням відновлюваних джерел (з 

урахуванням ГЕС) згідно з цільовими показниками Національної економічної стратегії 

на період до 2030 року (далі — НЕкСт), основним з яких є досягнення 25-відсоткової 

частки ВДЕ у виробництві електричної енергії, та Нової енергетичної стратегії України 

до 2035 року: «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» (тут і далі — 

НЕС-2035); 

- розвиток заходів з підвищення маневрової спроможності ОЕС України передбачається за 

песимістичним сценарієм, за яким очікується подальша експлуатація введених до кінця 

2021 року (станом на кінець 2021 року налічувався один такий об’єкт загальною 

потужністю 1 МВт та електричною місткістю 1 МВт∙год) та передбачених до введення у 

найближчі роки СНЕ (зокрема передбачається у 2022 році введення в експлуатацію СНЕ 

загальною потужністю 1 МВт та електричною місткістю 1 МВт∙год, а з початку 

2024 року додатково до наведених вище 212 МВт СНЕ електричною місткістю 

212 МВт∙год у складі гібридних систем на базі існуючих ГЕС на річках Дніпро та 

Дністер, що розраховані для розширення регулювального діапазону наявних 

потужностей ГЕС та їх швидкодії при роботі на всіх сегментах ринку). 

Структуру генеруючих потужностей за таким сценарієм наведено у наступних таблицях.  

Вочевидь, розвиток генеруючих потужностей за такого сценарію не забезпечує виконання 

вимог відповідності генеруючих потужностей з 2023 року та виконання вимог достатності 

генеруючих потужностей впродовж всього періоду 2025–2032 років (детально висвітлено у 

розділі 6 і продемонстровано розрахунками показників відповідності (достатності) 

генеруючих потужностей, що є не прийнятним з точки зору енергетичної безпеки України, 

балансової надійності та операційної безпеки.  

Тому, ОСП сформовано такий сценарій розвитку енергетичної системи, за яким у найбільш 

економічний спосіб буде забезпечуватися виконання вимог достатності та відповідності 

генеруючих потужностей й, на думку ОСП, має бути цільовим (надалі — цільовий 

сценарій ОСП). 

Формування цільового сценарію ОСП щодо розвитку традиційної енергетики (таблиця 17) 

здійснювалося з урахуванням результатів оцінювання відповідності (достатності) 

генеруючих потужностей для базового сценарію та результатів по формуванню 

довгострокових сценаріїв попиту та пропозиції. Його основні економічні показники (потреби 
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в інвестиціях та ціна на електричну енергію) базуються на показниках СМЕЕ, як і прогноз 

розвитку традиційної генерації. Цільовий сценарій ОСП передбачає: 

- підтримання в експлуатації наявних потужностей на атомних станціях та введення нових 

1000 МВт на майданчику 3-го енергоблока Хмельницької АЕС і 1100 МВт — на 

майданчику 4-го, що передбачено усіма сценаріями розвитку АЕС на період до 

2032 року (це у результаті призведе до збільшення необхідних обсягів резервів на 

завантаження до рівня 1100 МВт відповідно до чинного КСП та Регламенту (ЄС) 

2017/1485 від 2 серпня 2017 року «Establishing a guideline on electricity transmission system 

operation); 

- підтримання доступної робочої потужності напівпікових ТЕС на необхідному для 

виконання вимог достатності рівні (не менше 7,3 ГВт на період до 2032 року без 

урахування заходів з управління попитом та маневреної генерації з можливістю 

швидкого пуску/зупину), що відповідає оптимістичному сценарію їх розвитку; 

- розвиток гідроенергетики передбачається за сценарієм близьким до песимістичного, 

тобто з урахуванням збільшення загальної потужності за рахунок впровадження 4-го і 5-

го гідроагрегатів на Дністровський ГАЕС (з можливістю роботи обох в насосному та 

генераторному режимах), а також 3-го на Ташлицькій; 

- розвиток генерації з відновлюваних джерел передбачено в обсягах, які забезпечують 

гарантоване виробництво електричної енергії з використанням відновлюваних джерел (з 

урахуванням ГЕС) згідно з цільовими показниками НЕкСт (а саме частки в 25 % у 

виробництві електричної енергії на рівні 2030 року) та НЕС-2035 аналогічно базовому 

сценарію, за виключенням того, що виробники з ВДЕ братимуть активну участь в 

балансуванні енергетичної системи працюючи на загальних ринкових умовах (таким 

чином передбачається можливість надання низки допоміжних послуг, зокрема резервів 

відновлення частоти на розвантаження такими виробниками); 

- загальносистемні заходи з підвищення маневрової спроможності ОЕС України мають 

бути реалізовані у максимально короткі терміни, проте реалістичні строки – починаючи з 

2023 року, і передбачають впровадження не менше 1,45 ГВт високоманеврених 

потужностей з можливістю швидкого пуску/зупину та до 0,74 ГВт потужностей СНЕ 

на базі Energy Storages у період до 2032 року. 

Структура генеруючих потужностей за таким цільовим сценарієм враховує реалістичність 

реалізації проєктів з введення СНЕ та високоманевреної генерації. Слід відзначити, що 

надлишки виробництва електричної енергії при реалізації цільового сценарію у перспективі 

знижується, що пов’язано із впровадженням та використанням швидкодіючих резервів, нових 

потужностей на ГЕС (у тому числі за рахунок роботи гібридних систем) та приростом 

споживання електричної енергії в ОЕС України (порівняно з темпами розвитку генеруючих 

потужностей на ВДЕ), але повне запобігання застосування обмежень потужності ВДЕ за 

балансовими умовами потребує ведення значно більших потужностей СНЕ та 

високоманевреної генерації – не менше 2 ГВт. 

При оцінці впровадження потужностей на ГАЕС не було враховано введення потужностей на 

Канівській ГАЕС, оскільки таке введення є малоефективним і малоймовірним через те, що 

КВВП такої станції буде нетипово низькою (виходячи з того, що будуть використовуватися 

слабкоманеврені технології), потребує значних капіталовкладень і розбудови необхідної для 

нормальної роботи мережі для надійного прийняття/видачі потужності для її роботи в 
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турбінному та насосному режимах. З метою уможливлення роботи Дністровської ГАЕС у 

складі 5-ти гідроагрегатів за нормальної схеми в насосному та генераторному режимах 

Планом розвитку системи передачі передбачено наступний розвиток електричних мереж: 

− введення в роботу ПЛ 330 кВ «Західноукраїнська — Богородчани»; 

− введення в роботу ПЛ 330 кВ «Тернопільська — Чернівецька»; 

− введення в роботу ПЛ 330 кВ «Дністровська ГАЕС — Вінницька 750»; 

− встановлення другого АТ 750/330 потужністю 1 000 МВА (3×333) на 

ПС 750/330 кВ «Вінницька». 

Виходячи із зазначеного вище робота 4-го гідроагрегату Дністровської ГАЕС в режимі 

генерації буде враховуватися з початку горизонту моделювання (з 2023 року), а одночасна 

робота всіма чотирма агрегатами в насосному режимі, згідно з останнім затвердженим 10-

річним планом — починаючи з 2024 року. Введення в промислову експлуатацію 5-го ГА на 

Дністровській ГАЕС передбачається у 2032 році. 

Також, з огляду на високу ймовірність завершення розбудови потужностей на Ташлицькій 

ГАЕС, прийнято припущення щодо вводу в експлуатацію третього гідроагрегату впродовж 

2022 року, а тому передбачається його промислова експлуатацію вже з початку 2023 року. 

Розвиток ВЕС, СЕС і СРПЧ за базовим сценарієм 

Показник 
202

3 
202

4 
202

5 
202

6 
202

7 
202

8 
202

9 
203

0 
203

1 
203

2 

Встановлена потужність ВЕС на кінець 

року, МВт 

310

0 

330

0 

350

0 

370

0 

390

0 

410

0 

430

0 

450

0 

470

0 

490

0 

Приріст потужності ВЕС за рік, МВт 580 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

КВВП ВЕС, в.о. 0,36 0,36 0,36 0,36 0,3

6 

0,3

6 

0,3

6 

0,3

6 

0,3

6 

0,3

6 

Встановлена потужність промислових СЕС  

на кінець року, МВт 

548
0 

553
0 

558
0 

563
0 

578
0 

590
0 

600
0 

610
0 

620
0 

630
0 

Приріст потужності промислових СЕС за 

рік, МВ 

80 50 50 50 150 120 100 100 100 100 

Встановлена потужність СЕС 

домогосподарств  

на кінець року, МВт 

162

0 

177

0 

192

0 

207

0 

212

0 

220

0 

230

0 

240

0 

250

0 

260

0 

Приріст потужності СЕС домогосподарств за 

рік, МВ 

200 150 150 150 50 80 100 100 100 100 

Встановлена потужність СЕС на кінець року 

(разом), МВт 

710

0 

730

0 

750

0 

770

0 

790

0 

810

0 

830

0 

850

0 

870

0 

890

0 

Приріст потужності СЕС за рік (разом), МВт 280 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

КВВП СЕС, в.о. 0,14

7 

0,14

7 

0,14

7 

0,14

7 

0,1

47 

0,1

47 

0,1

47 

0,1

47 

0,1

47 

0,1

47 

Встановлена потужність СНЕ* на кінець 

року, МВт 

2 214 214 214 214 214 214 214 214 214 

Встановлена потужність традиційної генерації за базовим сценарієм, МВт 

Електричні станції 2023 
202

4 

202

5 

202

6 

202

7 

202

8 
2029 

203

0 
2031 

203

2 

Наявні ТЕС 1520

0 

140

50 

135

20 

119

90 

108

50 

913

0 

5850 482

0 

3920 313

0 

Нові високоманеврені ТЕС з можливістю 

швидкого пуску/зупину 

0 50 50 150 150 150 150 150 150 150 

Станції на біопаливі 370 420 470 520 570 620 670 720 770 820 

ТЕЦ 5500 520

0 

490

0 

460

0 

430

0 

400

0 

3700 340

0 

3200 300

0 

ГЕС 4884 489

6 

489

9 

490

8 

492

3 

493

2 

4932 494

0 

4940 495

2 
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ГАЕС 1963
** 

196
3 

196
3 

196
3 

196
3 

196
3 

1963 196
3 

1963 228
7 

АЕС 1383

5 

138

35 

138

35 

138

35 

138

35 

138

35 

1483

5* 

148

35 

1593

5* 

159

35 
Примітка: * — через те, що точна дата введення потужностей у 2029 і 2031 роках невідома, тому припускається, що промислова 
експлуатація розпочнеться з початку 2030 року і 2032 відповідно; 

** — у зв’язку з наявністю мережевих обмежень для роботи Дністровської ГАЕС у складі 4-х гідроагрегатів максимальна 

потужність ГАЕС у 2023 році обмежена на рівні 1 639 МВт. 
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Розвиток ВЕС, СЕС та СНЕ за цільовим сценарієм ОСП 

Показник 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Встановлена потужність ВЕС  

на кінець року, МВт 

2920 3320 3720 4120 4470 4820 5120 5420 5720 6000 

Приріст потужності ВЕС за рік, МВт 400 400 400 400 350 350 300 300 300 280 

КВВП ВЕС, в.о. 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

Встановлена потужність промислових СЕС  

на кінець року, МВт 

5558 5979 6400 6870 7341 7812 8283 8803 9324 9894 

Приріст потужності промислових СЕС за рік, МВ 193 421 421 470 471 471 471 520 521 570 

Встановлена потужність СЕС домогосподарств  

на кінець року, МВт 

1692 1871 2050 2230 2409 2588 2767 2947 3126 3306 

Приріст потужності СЕС домогосподарств за рік, МВ 357 179 179 180 179 179 179 180 179 180 

Встановлена потужність СЕС  

на кінець року (разом), МВт 

7250 7850 8450 9100 9750 10400 11050 11750 12450 13200 

Приріст потужності СЕС за рік, МВт 550 600 600 650 650 650 650 700 700 750 

КВВП СЕС, в.о. 0,147 0,147 0,147 0,147 0,147 0,147 0,147 0,147 0,147 0,147 

Встановлена потужність СНЕ  

на кінець року, МВт 

200 300 380 440 490 540 590 640 690 740 

Встановлена потужність традиційної генерації за цільовим сценарієм ОСП, МВт 

Електричні станції 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

ТЕС, у тому числі: 16040 1528

8 

1510

5 

1397

3 

1308

0 

1160

8 

8979 8553 8395 8747 

 - нові високоманеврені ТЕС з можливістю швидкого 

пуску/зупину 

300 500 700 850 950 1050 1150 1250 1350 1450 

 - нові напівпікові ТЕС - - - - - - 440 800 1300 2200 

 - наявні напівпікові ТЕС 15200 1410

0 

1357

0 

1214

0 

1100

0 

9280 6000 4970 4070 3280 

 - станції на біопаливі 540 688 835 983 1130 1278 1389 1533 1675 1817 

ТЕЦ 5500 5200 4900 4600 4300 4000 3700 3400 3200 3000 

ГЕС 4884 4896 4899 4908 4923 4932 4932 4940 4940 4952 

ГАЕС 1963*

* 

1963 1963 1963 1963 1963 1963 1963 1963 2287 

АЕС 13835 1383

5 

1383

5 

1383

5 

1383

5 

1383

5 

14835

* 

1483

5 

15935

* 

1593

5 

Примітка: * — через те, що точна дата введення потужностей у 2029 і 2031 році невідома, тому припускається, що промислова 
експлуатація розпочнеться з початку 2030 року і 2032 відповідно; 

** — у зв’язку з наявністю мережевих обмежень для роботи Дністровської ГАЕС у складі 4-х гідроагрегатів максимальна 

потужність ГАЕС у 2023 році обмежена на рівні 1 639 МВт. 
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Зміна структури генеруючих потужностей за сценаріями, 2023 – 2032 рр. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60
2
0

2
3

2
0

2
4

2
0

2
5

2
0

2
6

2
0

2
7

2
0

2
8

2
0

2
9

2
0

3
0

2
0

3
1

2
0

3
2

В
c
та

н
о

в
л

е
н

а
 п

о
ту

ж
н

іс
ть

, 
Г
В

т

роки

за базовим сценарієм

0

10

20

30

40

50

60

2
0

2
3

2
0

2
4

2
0

2
5

2
0

2
6

2
0

2
7

2
0

2
8

2
0

2
9

2
0

3
0

2
0

3
1

2
0

3
2

В
c
та

н
о

в
л

е
н

а
 п

о
ту

ж
н

іс
ть

, 
Г
В

т

роки

за цільовим сценарієм

АЕС ТЕЦ
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2.7 Цільовий енергетичний мікс 2032 

Складові балансу 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1. Виробництво електричної енергії — всього 159,

7 

164,

0 

164,

3 

163,

2 

163,

9 

165,

4 

167,

3 

174,

5 

177,

9 

181,

4 

 у тому числі:                     

1.1. ТЕС: 37,2 35,1 33,2 25,4 26,4 23,5 24,3 23,6 24,1 18,7 

 частка ТЕС, % 23,3 21,4 20,2 15,6 16,1 14,2 14,5 13,5 13,5 10,3 

 у тому числі:           

1.1.1. Маневрові потужності з можливістю швидкого пуску — 0,4 0,5 0,7 0,8 0,9 1,1 1,3 1,4 1,8 

Довідково: К.В.В.П. високоманеврених ТЕС — 8 8 8 8 9 9 10 11 12 

1.1.2. Наявні напівпікові 37 34,5 26,2 24,7 25,6 22,6 21,5 19,2 17,5 8,2 

Довідково: К.В.В.П. наявних напівпікових ТЕС 24 24 19 23 23 26 36 38 43 28 

1.1.3. Нові напівпікові — — — — — — 1,7 3,2 5,1 8,7 

Довідково: К.В.В.П. нових напівпікових ТЕС — — — — — — 39 40 39 40 

1.2. Теплоелектроцентралі та  

когенераційні установки, блок-станції 

8,7 8,6 8,4 8,2 8 7,8 7,5 7,2 6,9 6,6 

1.3. ГЕС 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 

 з них:                     

 ГЕС каскаду р. Дніпро, р. Дністер 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 

 інші ГЕС 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

1.4. ГАЕС 1,7 1,8 1,9 2,1 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 

1.5. АЕС 85,2 88,4 87,9 91,8 89,3 90,4 89,7 94,7 95,8 102,

4 

 частка АЕС, % 53 54 54 56 54 55 54 54 54 56 

 К.В.В.П. АЕС 0,70 0,73 0,73 0,76 0,74 0,75 0,74 0,73 0,74 0,74 

1.6. Альтернативні джерела прийняті в балансі 19,1 21,9 24,3 26,7 29,0 32,1 34,2 37,2 39,1 41,3 

 частка ВДЕ, % 12 13,3 14,8 16,3 17,7 19,4 20,5 21,3 22,0 22,8 

 приріст до попереднього року, % 28,3 11,7 11,1 10,4 8,3 9,6 5,6 4,1 3,1 3,7 

 у тому числі:                     

 - ВЕС 7,8 8,9 9,9 11,2 12,4 13,5 14,5 15,8 16,8 17,9 

 - СЕС 9,2 10,2 11,1 11,6 12,0 13,3 13,8 14,7 15,2 15,9 

 - інші (включаючи станції на біопаливі) 2,1 2,68 3,3 3,9 4,6 5,28 5,96 6,63 7,1 7,55 

 частка ВДЕ з ГЕС, % 16 17,7 19,1 20,7 22,0 23,7 24,7 25,4 26,0 26,7 

1.7. СНЕ 0,7 1,2 1,4 1,9 1,9 2,1 2,2 2,4 2,6 3,0 

2. Імпорт електричної енергії 0 1,5 1,7 2,0 1,9 2,1 2,1 2,2 2,3 2,6 

3. Експорт електричної енергії 0 4,5 4,1 2,3 2,0 2,3 2,5 7,7 9,6 11,6 

4. Електроспоживання (брутто) 154,

5 

155,

5 

156,

0 

156,

5 

157,

0 

158,

0 

159,

5 

161,

0 

162,

5 

164,

0 

 приріст до попереднього року, % 0,3 0,7 0,3 0,3 0,3 0,7 1,0 0,9 0,9 0,9 

5. Споживання електричної енергії ГАЕС у насосному 

режимі 

2,4 2,5 2,6 2,9 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

6. Споживання електричної енергії СНЕ в режимі 

заряджання 

0,8 1,3 1,6 1,9 2,1 2,3 2,4 2,7 2,9 3,1 

7. Регулювання / обмеження ВДЕ (зменшення виробництва)* — — — — — — — — — — 

8. ДЕФІЦИТ — — — — — — — — — — 
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3 Газовий сектор 

3.1 Баланс газу України до початку повномасштабної агресії 

До початку повномасштабної агресії росії Україна інвестувала у газовидобуток, мала достатні 

обсяги газу у ПСГ для стабільного проходження опалювального сезону, здійснювала імпорт і 

транспортування газу до країн ЄС та Молдови. 

У 2021 році українські споживачі використали 26,8 млрд м3 газу, у тому числі:  

• населення – 8,6 млрд м3, що на 5% більше від показників за аналогічний період у 2020 

р. та відповідало 31,9% від загального обсягу споживання; 

• теплокомуненерго (ТКЕ) – 6,3 млрд м3, що на 24% менше в 2020 р. та складало 23,5% 

від загального обсягу споживання; 

• промисловість, бюджетні організації та інші непобутові споживачі – 11,9 млрд м3, що 

на 3% менше ніж у 2020 р. і складало 44,6% від загального споживання. 

Обсяг виробничо-технологічних витрат та втрат склав 1,8 млрд м3. 

Споживання частково забезпечувалось внутрішнім видобутком, який за результатами року 

склав 19,78 млрд м3, що на 2,2% менше ніж у 2020 р. Основною причиною скорочення обсягів 

видобутку стала низька інвестиційна активність у 2020 р. через пандемію COVID-19, 

внаслідок якої ціни на ринках Європи та України досягли рекордних мінімальних значень. 

Незважаючи на це, за даними Асоціації газовидобувних компаній України, 2021 рік 

завершився стабілізацією видобутку державної АТ «Укргазвидобування» у листопаді-грудні, 

суттєвим нарощенням газовидобутку ПАТ «Укрнафта» та приватних підприємств. У 

результаті, приватним газовидобувникам вдалося видобути рекордні 5 млрд куб. м газу, що 

склало 25% загальних обсягів газовидобування в Україні. 

У 2021 році до Європи територією України було протранспортовано 41,6 млрд куб. м газу, що 

на 25% менше порівняно з 2020 роком. Середньодобовий обсяг транзиту становив 114 млн 

куб. м газу на добу, в окремі періоди знижувався до 67 млн куб. м.  

Обсяги транспортування газу з Європи до України за аналогічний період склали майже 2,6 

млрд куб. м, або у шість разів менше, ніж у 2020 році. Обсяг реекспорту до ЄС склав також 

близько 2,6 млрд куб. м газу. 

На початку 2022 року підприємства усіх форм власності наростили видобуток газу. Так, в 

Україні за січень 2022 року було видобуто на 2,3% газу більше, ніж за аналогічний період 2021, 

у тому числі приватні компанії наростили виробництво на 4,1%, ПАТ «Укрнафта» на 3,3%, а 

АТ «Укргазвидобування» на 1,6%. 

Запаси газу в ПСГ станом на 01.01.2022 року складали 13,5 млрд куб. м, з яких належало: 

• Резидентам в режимі митний склад – 0,53 млрд куб. м; 

• Нерезидентам в режимі митний склад – 0,54 млрд куб. м. 

Запаси газу в ПСГ станом на 01.02.2022 року складали 11,1 млрд куб. м, з яких: 

• Резиденти в режимі митний склад – 0,42 млрд куб. м; 

• Нерезиденти в режимі митний склад – 0,2 млрд куб. м. 

Транзит територією України у січні 2022 року склав 1,66 млрд куб. м, що на 57% нижче обсягів 

за аналогічний період 2021 року. Відновилося транспортування газу у балканському напрямку, 
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однак суттєво скоротились поставки до Словаччини та Польщі. У лютому 2022 року транзит 

склав 2,07 млрд куб. м. 

Імпорт у січні 2022 року склав 44,8 млн куб. м газу з ЄС, що на 90% нижче обсягів січня 2021 

року, однак втричі більше, ніж у грудні 2021 року. Експорт та реекспорт склав 178 млн куб. м, 

що на 25% менше ніж у січні 2021 року. 

Обсяги споживання Україною у січні 2022 року складали 3,7 млрд куб. м газу, в лютому – 2,8 

млрд куб. м. Обсяг ВТВ за два місяці від початку року склав 318 млн куб. м.  

3.2 Огляд покладів вуглеводнів в Україні 

 
Джерело: Асоціація газовидобувних компаній України 

Родовища газу 

Значна частка українського викопного палива зосереджена у трьох основних регіонах:  

• Дніпровсько-Донецький басейн (Східний регіон) – частка видобутку 93%, запасів 77%; 

• Прикарпатський басейн (Західний регіон) – частка видобутку 7%, запасів 14%; 

• Північно-Чорноморський басейн (Південний регіон) – частка видобутку менше 1%, 

запаси 9%; 

До повномасштабного вторгнення Україна забезпечувала власним газом 2/3 споживання. 

Україна має великий потенціал нарощення газовидобутку та може досягнути повного 

самозабезпечення газом. 

Станом на 01.01.2021 року в Україні нараховується 467 об’єктів обліку (родовища 

природного газу та перспективні газові площі). Більша частина з них є комплексними: 65 
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нафтових, 111 газових, 18 нафтогазових та газонафтових, 155 газоконденсатних, 3 

газоконденсатнонафтових. 

У промисловій розробці знаходиться 285 родовищ з балансовими (видобувними) запасами 

природного газу 619 млрд куб. м. Підготовлені до промислового освоєння 22 об’єкти з 

балансовими (видобувними) запасами газу 26 млрд куб. м. Інші родовища (площі) 

підлягають додатковому геологічному вивченню, у тому числі проведенню дослідно-

промислової розробки, з метою підготовки їх до промислового освоєння. 

У промисловому освоєнні заходиться 86,04% балансових запасів газу. Балансові запаси газу 

вироблені на 75,14%. Всього поточні потенційні ресурси складають 5 506 млрд куб. м. Нині 

доступні для видобутку лише 719 млрд куб. м, решта 4 478 млрд куб. м потребує додаткового 

геологічного вивчення.  

 
Примітки: *включаючи газ центрально-басейнового типу Святогірського родовища 
Джерело: Асоціація газовидобувних компаній України, Державний баланс запасів та ресурсів корисних копалин станом на 01.01.2020 року 

 

Родовища нафти і конденсату 

Родовища нафти і конденсату розташовані у трьох географо-геологічних регіонах на 

території 10 адміністративних областей:  

• Прикарпатський прогин, або Західний регіон (Івано-Франківська, Львівська, 

Чернівецька області); 

• Дніпровсько-Донецька западина, або Східний регіон (Чернігівська, Сумська, 

Полтавська, Харківська, Дніпропетровська області); 
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• Причорноморсько-Кримський, або Південний регіон (Одеська область і АР Крим). 

Державним балансом корисних копалин України обліковується 216 об’єктів нафти і 269 

газового конденсату. Основні запаси і видобуток нафти належать до Східного регіону, де 

зосереджено 51,18% розвіданих запасів і видобувається 1 125 тис. т нафти в рік (67,32% від 

загального видобутку України). На родовищах Південного регіону 13,05% та 0%. Сумарні 

балансові (видобувні) запаси нафти родовищ, що знаходяться у промисловій розробці 

становлять  69 949 тис. т (82,49%) від запасів України; конденсату – 27 430 тис. т (86,91%). В 

промисловій розробці знаходиться 145 об’єктів обліку нафти і 191 конденсату. 

У 2020 році видобуток нафти склав 1 671 тис. т, конденсату – 758 тис. т. Балансові видобувні 

запаси нафти вироблені на 80.2%, а конденсату на 53%. 

Поклади нетрадиційного газу 

Технічно видобувні запаси нетрадиційних вуглеводнів в Україні, зокрема газу щільних 

порід, оцінюються у 1,2 трлн куб. м, які наразі не розробляються. Так, за даними Державного 

балансу, запаси газу колекторів щільних порід лише в межах східного нафтогазоносного 

регіону України становлять близько 100 млрд куб. м, при цьому майже половина цих запасів 

залягають на глибині понад 5000 м. 

Наразі в Україні відсутні окремі стимули для видобування газу з колекторів щільних порід, в 

частині методики визначення, постановки на баланс та стимулюючої ставки ренти для 

природного газу колекторів щільних порід. Впровадження цих кроків є важливим для 

залучення інвестицій у видобуток такого природного газу та рекомендоване цим планом. 

Шельф  

Український шельф Чорного й Азовського морів, площа якого становить 133,7 тис. кв. км, 

може повністю забезпечити потреби України в газі і частково − у нафті.  

За даними Державного балансу корисних копалин України, станом на 01.01.2021 року на 

шельфі Чорного моря було 6 об’єктів, з яких 3 розробляються, у Азовському морі – 9 

об’єктів, 3 з яких розробляються. Всього балансові (видобувні) запаси на шельфі Чорного 

моря налічують 37 506 млн куб. м газу, у тому числі, ті, що розробляються – 12 139 млн куб 

м. Балансові (видобувні запаси) на шельфі Азовського моря налічують 9 332 млн куб. м, у 

тому числі, ті, що розробляються – 2 396 млн куб. м. У 2020 році на шельфі Азовського моря 

було видобуто 8 млн куб. м газу. 

За даними Державної служби геології та надр України, потенційні запаси енергоресурсів 

(нафта і природний газ) на українському шельфі Чорного моря оцінюються у 2,3 млрд т 

умовного палива (еквівалент 2,3 трлн куб. м), що становить близько 40 % усіх енергетичних 

запасів України. Ці запаси розподіляються наступним чином: північно-західний шельф – 

604,1 млн т умовного палива (т у. п.); глибоководна западина Чорного моря – 346,0 млн т у. 

п.; прикерченський шельф – 257,0 млн т у. п.; акваторія Азовського моря – 324,8 млн т у. п. 

Решта менш масштабних запасів відкрита в інших частинах українського шельфу Чорного й 

Азовського морів. Значні запаси енергоресурсів відкриті на площі Килима (250–485 млрд 

куб. м газу), Скіфській ділянці (35 млрд куб. м газу та 25−60 млн т нафти), структурі 

Нахімова (29 млрд куб. м газу), структурі Корнілова (35 млрд куб. м газу), структурі Ахіба 

(6,7 млн т нафти). 

У районі північно-західного шельфу Чорного моря відкрито вісім газових і газоконденсатних 

родовищ – Голицинське, Південно-Голицинське, Штормове, Архангельське, Шмідта, 
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Кримське, Одеське, Безіменне. Названі родовища розвідані на глибинах моря до 120 м, проте 

переважна більшість запасів вуглеводнів залягає в глибоководній частині шельфу Чорного 

моря, починаючи з глибин понад 800 метрів. За оцінками експертів, запаси енергоносіїв на 

українській ділянці шельфу Чорного моря розвідані лише на 4–5 %. Проведення повної 

розвідки хоча б третини вуглеводневих покладів у Чорному морі потребує 5–7 років та 

достатніх інвестицій. 

У складі цього плану рекомендовані загальнонаціональні проєкти з нарощування видобутку 

традиційного газу, газу з щільних порід, а також розробка покладів у Чорному морі. 

Реалізація цих проектів залежить від безпекової ситуації і завершення бойових дій, 

залучення достатнього фінансування та створення сприятливого регуляторного і фіскального 

режиму. 
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3.3 Аналіз поточного стану і прогноз нарощування видобутку вуглеводнів 

Окупаційні війська росії наступали з півночі, сходу та півдня – на основні регіони видобутку 

та запасів нафти і газу в Україні. Активні бойові дії та наближеність до лінії зіткнення 

призвели до скорочення обсягів виробництва з об’єктивних причин. Так, надрокористувачі 

були вимушені консервувати свердловини та вести роботу лише на об’єктах, де це було 

фізично можливим.  

Джерело: Асоціація газовидобувних компаній України 

Порівняно з 23 лютого 2022 року, наступної доби видобуток знизився на 8%, а 11 квітня 2022 

року – на 12%. У наступні місяці завдяки локалізації активних бойових дій видобуток 

вдалося відносно стабілізувати. 

У короткостроковій перспективі, обсяги видобутку газу залежать, насамперед, від безпекової 

ситуації і пошкоджень об’єктів нафтогазової інфраструктури безпосередньо на 

ділянках/площах. Особливо актуальним це є через наближення опалювального сезону та 

очікуваних намірів окупанта його зірвати, не тільки в Україні, а й у Європі.  

Галузь потребує постійних капіталовкладень. В Україні нафтогазові родовища є 

виснаженими на понад 80%, враховуючи природне падіння на 10-15% на рік, буріння нових 

свердловин покликане перекривати зниження обсягів видобутку на старому фонді та 

забезпечувати приріст. 

Для нарощення газовидобутку в Україні рекомендованими є наступні кроки: 

1. Розвиток нафтогазових проєктів. Завдяки таким проєктам, Україна має 

потенціал стати експортером газу. Найперспективнішими з проєктів є 13 угод про 

розподіл продукції (УРП), розробка покладів Чорного Моря (особливо зважаючи 

на нещодавні відкриття у Туреччині та Румунії), Карпат, розробка видобутку газу 

щільних колекторів, контракти PEC, проєкти глибоких горизонтів, тощо. 

2. Збереження стимулів. Збереження податкових стимулів та передбачуваність 

регуляторного режиму є критичним для нарощення обсягів видобутку газу в 

Україні.  

3. Проведення публічних е-аукціонів. З 2019 року Україна імплементувала 

повністю прозорі електронні онлайн-аукціони, завдяки чому шляхом торгів було 

продано право на користування надрами 25 нафтогазових ділянок з площею понад 

4 000 кв. км. 
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4. Залучення достатнього рівня капітальних інвестицій в галузь. Потреби галузі 

у інвестиціях після перемоги України оцінюються у понад 25 млрд дол. Для 

залучення цього капіталу необхідно забезпечити сприятливі умови, у тому числі, 

спрощення бюрократичних процедур, збереження стимулюючого і 

передбачуваного регуляторного режиму. 

5. Прийняття необхідних законодавчих змін. Відновлення галузі потребує 

впровадження позитивних для сектору механізмів. Зокрема, йдеться про запуск 

ринку ліцензій і дерегуляція, удосконалення законодавства про УРП, оптимізація 

процедури ОВД, націлена на скорочення тривалості цієї процедури з близько 120 

днів до 50 днів.  

3.4 Структура попиту і прогноз потреб внутрішнього ринку газу до 2032 року 

Враховуючи зниження обсягів споживання газу як промисловістю, так і теплогенерацією і 

населенням, нарощення обсягів споживання можливе лише у післявоєнний час та за 

масового відновлення роботи низки підприємств.  

Частина великих промислових об’єктів пошкоджені, знищені або знаходяться на окупованій 

території. Кілька мільйонів українських споживачів виїхали за межі країни. Окупант 

продовжує обстріли об’єктів цивільної, промислової та галузевої інфраструктури.  

Відповідно, прогнози щодо рівня споживання базуються на припущеннях щодо терміну 

завершення бойових дій, обсягу пошкоджень та темпів відновлення економіки.  

За оцінками Асоціації газовидобувних компаній України, за умови, що активні бойові дії 

завершаться до кінця поточного року, у 2022 році загалом в Україні буде використано 21,4 

млрд куб. м газу, що на 20% менше ніж у 2021 році. Асоціація прогнозує наступний рівень 

попиту на найближчі роки: 

2023 – 21,8 млрд куб. м; 

2024 – 22,2 млрд куб. м; 

2025 – 22,6 млрд куб. м; 

2026 – 23,0 млрд куб. м; 

2027 – 22,7 млрд куб. м; 

2028 – 22,4 млрд куб. м; 

2029 – 22,1 млрд куб. м; 

2030 – 21,4 млрд куб. м; 

2031 – 21,9 млрд куб. м; 

2032 – 22,0 млрд куб. м.

 

Декарбонізація є головним стратегічним пріоритетом у енергетиці як для України, так і для 

ЄС. Відповідно, газ залишатиметься основним перехідним видом палива, проте його 

споживання скорочуватиметься. 

3.5 RESP: підземні сховища газу та газотранспортна інфраструктура України 

для енергетичної безпеки Європи 

Українська інфраструктура для транспортування та зберігання газу 

Україна управляє підземними сховищами газу загальною потужністю понад 30 млрд куб. м, 

що є третім найвищим показником у світі. Більче-Волицько-Угерське сховище є найбільшим 

у Європі.  

При цьому 80% потужностей ПСГ України знаходиться на західному кордоні, що робить 

зберігання природного газу вигідним як для українських компаній, які працюють із 

транскордонним транспортуванням, так і для іноземних трейдерів через зручність 

логістичних процесів. 
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Джерело: НАК «Нафтогаз України» 

Послугами українських сховищ вже скористалося понад 100 іноземних компаній з 27 країн 

світу. У 2020 році на початок опалювального сезону в українських ПСГ зберігалися рекордні 

28,3 млрд куб. м природного газу. З цього обсягу нерезиденти зберігали блиьзько 10 млрд 

куб. 

Газотранспортна система України є однією з найбільших у Європі. Максимальна технічна 

пропускна здатність на точках входу складає 281 млрд куб. м на рік, а на точках виходу – 146 

млрд куб. м на рік. Вона пов’язана з країнами-сусідами на точках міждержавного з’єднання, 

і, таким чином, інтегрована в пан-Європейську газову мережу. 

Особливості газотранспортної мережі ЄС і залежність від поставок російського газу 

Протягом попередніх 12 років Європейський союз реалізував ряд кроків для створення 

взаємопов’язаної газотранспортної мережі і лібералізованого ринку газу в Європі. Ці дії 

суттєво посилили енергетичну безпеку та сприяли збільшенню конкуренції на цьому ринку.  

Однак не усі країни змогли забезпечити необхідний рівень диверсифікації постачальників 

газу. Значна частина газового ринку з обмеженим доступом до узбережжя лишається 

залежною від поставки фізичних обсягів газу від Газпрому. Споживачі у цьому регіоні з 

центром у австрійському хабі Баумгартен фактично ізольовані від альтернативних 

постачальників газу.  

Історично газова мережа Європи будувалася для транспортування газу зі сходу на захід. 

Через обмеження пропускної спроможності газотранспортних коридорів у багатьох регіонах 

Європи неможливо забезпечити транспортування значних обсягів газу із заходу на схід або 

від моря до центральної частини континенту.  
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За винятком будівництва Baltic Pipe, яка забезпечила доступ Польщі до норвезького газу, 

найбільші проєкти останніх років з розбудови газотранспортної мережі в Європі 

здійснювалися Газпромом (Північний потік, Турецький потік). Метою цих проєктів було 

обійти обмеження Третього енергопакету ЄС, щоб зберегти фрагментацію європейського 

ринку та його залежність від російського газу.  

Для досягнення цієї мети росія вклала кілька десятків мільярдів доларів у будівництво 

надлишкових газопроводів, які дозволяли обійти країни Східної і Центральної Європи і 

постачати російський газ більшості європейських країн окремо одна від одної. При цьому 

Газпром уникав під’єднання нових газопроводів до існуючої європейської мережі і прагнув 

доставити свій газ якомога ближче до кінцевих споживачів, не відкриваючи конкурентам 

доступу до цих ринків.  

Утворений таким чином ізольований від альтернативних постачальників регіон з центром 

Баумгартені потребує близько 90 млрд куб. м газу на рік, що відповідає 2/3 поставок 

російського газу до Європи. Паралельно з цим Газпром придбав основні сховища газу у 

цьому регіоні, обмеживши таким чином можливості накопичити газ з альтернативних 

джерел протягом періоду закачування.  
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Регіони європейської мережі, які мають обмежений доступом до альтернативних 

постачальників газу 

 

Російська енергетична агресія проти ЄС продемонструвала вади такого підходу. Із запуском 

альтернативних газопроводів росія отримала можливість обмежити постачання газу окремим 

країнам ЄС та шантажувати інші скороченням поставок. Маючи ексклюзивний доступ до 

газопроводів і підземних сховищ, які обслуговують цей ринок, Газпром не забезпечив 

накопичення звичайних обсягів газу у сховищах протягом літа 2021 року, що в результаті 

призвело до суттєвого та необґрунтованого зростання цін на газ на європейському ринку. 

RESP: Диверсифікація постачання газу у регіоні Баумгартен  

Ця частина європейської газотранспортної мережі має дві точки входу зі значною 

потужністю: традиційний маршрут через Україну і Словаччину та новий через Північний 

потік, Німеччину та Чехію.  

Забезпечення альтернативних джерел постачання газу новим маршрутом вимагає 

під’єднання наземних газопроводів OPAL та EUGAL до нового LNG терміналу замість 

газопроводу Північний потік.  

Уряд Німеччини вже отримав контроль над підприємством Gazprom Germania, яке 

контролює суттєву частку у газопроводах OPAL та EUGAL, а також сховищах газу на цій 

території. Однак забезпечення доступу альтернативних постачальників газу до цієї 

інфраструктури вимагає часу та інвестицій. 
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Натомість традиційний маршрут у комбінації з потужними підземними сховищами України 

вже зараз дозволяє диверсифікувати постачання газу для цього ринку і посилити його 

енергетичну безпеку.  

Зважаючи на наявність потужної системи підземних газових сховищ та розгалужену систему 

газопроводів, Україна запропонувала Європейській комісії концепцію Регіонального 

партнерства енергетичної безпеки (Regional Energy Security Partnership, RESP). 

Використання українських підземних сховищ газу для накопичення LNG і забезпечення 

альтернативного джерела газу для центральної частини європейського ринку  

 

 

Запропонована концепція RESP включає кілька компонентів: 

А. Короткострокові кроки: використати доступні потужності з доступу до LNG-терміналів 

у Польщі, Італії, Хорватії, Туреччині та Греції, щоб накопичити резерви газу в 

підземних сховищах України протягом літа, коли ці країни мають низький рівень 

споживання і вільні потужності з прийому LNG. Накопичені за літній період резерви 

використовувати для забезпечення потреб регіону у зимовий період. 

В. Середньострокові кроки: забезпечити фінансування і створення в українських ПСГ 

спільного резерву газу для країн регіону, який виконуватиме роль страхового запасу 

для країн регіону та буде використовуватися країнами-учасницями на визначених 

заздалегідь умовах у випадках виникнення дефіциту газу або при значних коливаннях 

оптових цін на газ через раптові похолодання, технологічні або інші надзвичайні 

ситуації. 
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С. Довгострокові кроки: розширення потужності інтерконекторів між LNG-терміналами 

Європи та українськими ПСГ, а також створення спеціальних тарифних продуктів для 

транспортування газу від терміналів до сховищ та від сховищ до споживачів. Реалізація 

цієї частини RESP дозволить ЄС суттєво знизити залежність від постачання 

російського газу, диверсифікувати джерела та забезпечити оптимальні ціни і умови 

постачання, визначені конкуренцією, а не політичними міркуваннями.  

Створення резервів газу для ЄС на базі українських ПСГ та об’єднаних газопроводів ЄС та 

України посилить енергетичну безпеку регіону та включене до переліку 

загальнонаціональних проєктів, рекомендованих цим планом відновлення. Розвиток 

безпекової ситуації в Україні матиме значний вплив на реалізацію цього проєкту. 
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4 Нафта і нафтопродукти 

4.1 Структура ринку нафтопродуктів 

До початку повномасштабної агресії український ринок споживав близько 7,4 млн т дизелю, 

2,1 млн т бензинів та майже 2 млн т автомобільного газу та LPG на рік. Близько 30% цього 

попиту покривалося імпортом нафтопродуктів.  

При цьому Україна мала значну залежність від постачання нафтопродуктів з росії та 

біларусі. З цих двох країн надходило понад двох третин імпорту нафтопродуктів. Такий 

вибір українських постачальників був обумовлений ціновою політикою росії і білорусі, в 

результаті якої існували сприятливі регуляторні умови для експорту нафтопродуктів, 

порівняно з експортом сирої нафти.  

Незважаючи на погрози щодо обмежень на постачання нафтопродуктів з боку російської та 

білоруської влади, українські учасники ринку продовжували покладатися на ці джерела 

палива через дешевший ресурс і зручну логістику. 

За даними НАК «Нафтогаз України», до повномасштабної агресії Україна видобувала 

близько 2,4 млн т та імпортувала близько 1,2 млн т. сирої нафти на рік. Найбільшими 

вітчизняними підприємствами, які займалися переробкою нафти та газового конденсату, 

були Кременчуцький НПЗ та Шебелинський ГПЗ. Ці підприємства виробляли моторне 

паливо стандарту Євро-5. Діяльність нафтопереробних підприємств Лисичанська, Одеси, 

Надвірної, Дрогобича та Херсону була зупинена кілька років тому.   

4.2 Забезпечення українського ринку нафтопродуктами під час війни 

Внаслідок російської збройної агресії була виведена з ладу абсолютна більшість 

нафтопереробних потужностей України. Також росіяни знищили близько 20 нафтобаз.  

Станом на червень 2022 року єдиними працюючими нафтопереробними потужностями в 

Україні є так звані міні-НПЗ, які за оцінками можуть виробляти близько 0,4 млн т палива на 

рік. Для підтримки їх роботи уряд дозволив виробництво та реалізацію моторних палив 

екологічного стандарту «Євро-3» та «Євро-4». Крім того, для стабілізації ринку уряд знизив 

ПДВ з 20% до 7% та прибрав акциз на пальне, також було скасоване державне регулювання 

цін на паливо. 

Імпорт нафтопродуктів з країн агресорів був припинений. Крім того, білорусь заблокувала 

транзит нафтопродуктів з Литви, яка була третьою за обсягом країною-постачальником на 

український ринок.  

Через блокування росією українських портів єдиними шляхами постачання нафтопродуктів в 

Україну наразі є автомобільний та залізничний транспорт з країн ЄС. Через обмеження у 

залізничній інфраструктурі і кількості цистерн максимальна потужність імпорту залізницею 

з чотирьох сусідніх з Україною країн ЄС оцінюється на рівні менше 2 млн т. на рік. 

Ще одним потенційним шляхом доставки палива в Україну є запуск нафтопродуктопроводу 

«Самара-Західний кордон» у зворотному напрямку з Угорщини до України. За оцінками 

експертів, цим маршрутом можливо постачати до 150 тис. т нафтопродуктів на місяць. Для 

реалізації цього сценарію необхідно забезпечити необхідні обсяги нафтопродуктів на боці 

Угорщини.  
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Попит на нафтопродукти, за різними оцінками, скоротився на 30-50% порівняно із 

довоєнним рівнем. Однак через руйнування локального виробництва і суттєве обмеження 

джерел та маршрутів імпорту забезпечення українського ринку нафтопродуктами 

залишається складним завданням і нагальним питанням енергетичної безпеки.  

Дефіцит палива є особливо критичним для української аграрної галузі. Вирішення задачі 

забезпечення українського ринку паливом є важливою частиною запобігання глобальній 

харчовій кризі, яку спричинила та підтримує російська федерація.  

4.3 Перебудова європейського ринку нафти та нафтопродуктів внаслідок 

російської агресії та роль України 

У документі REpowerEU Європейський Союз оголосив про намір відмовитися від російських 

енергоносіїв у якомога коротші терміни. Ця стратегія передбачає суттєві зміни на усьому 

європейському ринку постачання і переробки нафти, а також постачання нафтопродуктів. 

Наявні та заплановані нафтопроводи  

 

У шостому пакеті санкцій, ухваленому ЄС на початку червня 2022 року, були оголошена 

заборона імпорту російської нафти, окрім трубопроводної, з 5 грудня 2022 року, а також 

нафтопродуктів з 5 лютого 2023 року.  

Основними споживачами російської нафти у ЄС були Нідерланди, Німеччина і Польща. 

Німеччина і Польща, які отримують російську нафту нафтопроводами, оголосили, що 

добровільно приєднаються до цих обмежень у ті ж терміни.  
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При цьому Словаччина, Угорщина та Чехія продовжать імпортувати російську нафту для 

своїх нафтопереробних підприємств територією України. Згідно з даними Platts, у 2021 році 

Україна протранзитувала 11,9 млн т російської нафти: 5,2 млн т для Словаччини, 3,4 млн т 

для Угорщини і 3,4 млн т для Чехії.  

Україна залишається важливим партнером ЄС у забезпеченні європейського ринку нафтою і 

може підтримати стратегію ЄС на відмову від російської нафти і нафтопродуктів. 

Перспективи відновлення нафтопереробки в Україні суттєво залежать від безпекової 

ситуації.  

За результатами експертного аналізу у цьому плані запропоновані наступні кроки щодо 

ринку нафти і нафтопродуктів України:   

− Розширення інтерконекторів між Україною та європейськими нафтопереробними 

заводами для доставки нафтопродуктів на український ринок; 

− Створення запасів нафти і нафтопродуктів у захищених сховищах;  

− Добудова нафтопроводу Броди (Україна) – Адамова Застава (Польща) для роботи у 

двосторонньому режимі. Цей проєкт дозволить Україні отримати доступ до 

балтійських портів, а Польщі – до українських портів на Чорному морі. Орієнтовні 

показники проєкту: потужність 10 млн т нафти/рік з можливістю розширення до 20 

млн т, довжина нафтопроводу – 400 км (у т.ч. 270 км на території Польщі), термін 

реалізації проєкту – до 2 років, орієнтовна вартість – до 400 млн дол. 

− У післявоєнний період:  

o відновлення нафтопереробної потужності в Україні на базі одного з існуючих 

НПЗ та/або на нових локаціях, де це буде найбільш економічно обґрунтовано. 

o відновлення та розширення потужності з виробництва LPG до 200 тис. т/рік та 

конденсату до 40 тис. т/рік. 

o будівництво заводу з виробництва метанолу з природного газу – до 30 тис. 

т/рік. 
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5 Power-to-X 

5.1 Виробництво водню з ВДЕ 

Водень, вироблений шляхом електролізу з використанням низьковуглецевої енергії, має один 

із найбільш суттєвих потенціалів декарбонізації економіки порівняно з іншими 

інструментами декарбонізації. Особливо значним є потенціал заміни природного газу, у тому 

числі у застосуванні для процесів важкої індустрії (металургія, виробництво аміаку тощо). 

Це «паливо майбутнього» є ключовим компонентом «зелених» стратегій у Європи та світі. 

Статус кандидата на вступ до ЄС відкриває можливості для інтеграції України у європейські 

процеси декарбонізації. 

Ще до війни «зелений» курс (Green Deal) був визначений одним із основних стратегічних 

пріоритетів ЄС. Амбіційна програма Fit for 55 була представлена у липні 2021 року і мала на 

меті зниження викидів вуглецю на 55% до 2030 року. 29 червня 2022 року Рада ЄС дійшла 

згоди стосовно обрисів програми та цільових показників її виконання. 

Одним із ключових механізмів, представлених у програмі, є Carbon Border Adjustment 

Mechanism (CBAM). Цей механізм встановлюватиме тарифи на імпортовані до ЄС товари, 

виробництво яких пов’язане з викидами вуглецю. Рада прийняла рішення про прогресивне 

посилення правил CBAM протягом 10 років між 2026 та 2035. 

Напад Росії на Україну поставив проблему енергетичної залежності європейських держав від 

імпорту традиційних енергоресурсів ще більш гостро. Реакцією на таке загострення стала 

оновлена «зелена» програма RePowerEU, що підвищує амбіційні цілі Green Deal та Fit for 55 

до ще більш високого рівня. Центральною метою програми є заміщення імпорту газу з Росії. 

Потенційні інструменти для забезпечення попиту ЄС на газ при відмові від імпорту газу з 

Росії до 2030 року, млрд. куб. м 
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RePowerEU передбачає виробництво та імпорт водню з відновлюваних джерел енергії у 

обсязі щонайменше 20 млн. тон на рік. При цьому, очікується, що країни ЄС зможуть 

покрити лише половину даної цілі за рахунок власного виробництва водню. 

Україна має суттєвий потенціал виробництва та експорту водню. До 2032 року Україна може 

виробляти ~1.6-1.7 млн т водню, що потребуватиме до 15 ГВт потужності електролізерів. 

Конкурентоспроможність української відновлюваної енергетики забезпечує порівняно 

невисоку вартість виробництва електроенергії (LCOE ВЕС становить близько 40 

дол/МВт*год), що складає значну частку кінцевої ціни виробленого водню. Для експорту 

водню до Європи потенційно може бути модернізована наявна газова інфраструктура. 

Проте, прямий експорт не є єдиним перспективним шляхом використання водневого 

потенціалу України. Також перспективними варіантами з точки зору доданої вартості є 

розвиток «зеленої» металургії на основі водню та, потенційно, виробництво аміаку та добрив 

з «зеленого» водню. 

У Запорізькій та Дніпровській областях потенційно може бути розбудовано «водневий 

кластер». Даний регіон має оптимальне розташування з точки зору доступу до природних 

ресурсів (води, покладів залізної руди, привабливого потенціалу відновлюваної енергетики) 

для розбудови виробництва водню та його використання для виробництва «зелених» DRI та 

сталі.  

Водень також можна використовувати як засіб накопичення зайвої електроенергії з 

відновлюваних джерел, коли її виробництво перевищує попит. Проте, таке використання 

водню, ймовірно, не буде економічно ефективним принаймні до 2030 року через низьку 

ефективність процесу. 

5.2. Електрифікація транспорту 

Зменшення викидів вуглецю у сфері транспорту є одним із ключових пріоритетів «зелених» 

програм ЄС. Згідно з погодженою редакцією програми Fit for 55 визначена мета 55% 

скорочення викидів новими автомобілями та 50% скорочення викидів новими вантажівками 

до 2030 року. Метою на 2035 рік є 100% скорочення викидів новими засобами транспорту. 

Загалом для транспортного сектору визначені дві альтернативні цілі: 13% скорочення 

викидів сектором до 2030 року чи 29% частка відновлюваної енергії у енергоспоживанні 

сектора до 2030 року. Ці амбітні цілі не можуть бути досягнені буз масового переходу на 

альтернативні види автомобільного палива, у т.ч. електрифікації транспорту. 

Кількість автомобілів в Україні є досить низькою порівняно з розвиненими країнами Європи 

і становить 245 авто / 1000 осіб. Цей показник в ЄС досягає 560 авто / 1000 осіб. Це свідчить 

про значний потенціал зростання автомобільного парку України у наближеному 

майбутньому.  

Додатково, необхідність переорієнтації експортно-імпортних потоків з морського транспорту 

на наземний в короткостроковій перспективі може призвести до суттєвого зростання парку 

вантажного транспорту (як залізничного, так і дорожнього).  



ПРОЕКТ 

 

112 

 

Такий тренд може представляти загрозу як з точки зору викидів вуглецю, так і з точки зору 

споживання автомобільного палива на основі нафтопродуктів, що історично значною мірою 

імпортувалося з Росії та Білорусі. 

Запобігти цим проблемам може електрифікація транспорту. Укрзалізниця вже зараз є одним 

з найбільших споживачів електроенергії. Споживання компанії склало 4 ТВт*год в 2020 році. 

Масштабна електрифікація залізничних перевезень (95+% від сукупних перевезень) 

збільшить споживання електроенергії транспортним сектором та скоротить споживання 

дизельного палива. 

Також в Україні зростає кількість електроавтомобілів. У 2021 році кількість реєстрацій 

автомобілів з електричним приводом досягла 8541 автомобіля, що становить 14.2% від 

загальної кількості. До 2032 року частка електромобілів може досягти 10-12%. 

У більш довгостроковій перспективі також можливе нарощування частки транспорту на 

водневому паливі. Даний варіант є особливо привабливим для вантажних перевезень. 

5.3. Електрифікація теплоенергії 

Опалення житлових приміщень має суттєву вагу у сукупному споживанні енергії побутовим 

сектором і складає 53%. 

Близько 85% будівель в Україні були збудовані ще до часів Незалежності і мають дуже 

низькі показники енергоефективності. Середнє споживання енергії на м2 в Україні в рази 

перевищує аналогічні показники у деяких країнах Європи (наприклад, у Німеччині). 

Масштабна програма термомодернізації будівель (близько 70% будівель) має потенціал 

суттєвого зниження споживання енергії на опалення приміщень. Проте, без одночасної 

модернізації інфраструктури централізованого та індивідуального опалення, ефект від такої 

програми буде обмеженим. 

Модернізація інфраструктури теплопостачання складається з кількох елементів. Ремонт, 

модернізація чи заміна мереж теплопостачання дозволить суттєво знизити втрати тепла при 

транспортуванні. Модернізація чи заміна існуючих котлів дозволить скоротити споживання 

енергоносіїв за рахунок підвищення ККД. 

Суттєвого додаткового ефекту на споживання енергоносіїв (особливо природного газу) 

матиме перехід від традиційних газових котлів до альтернативних систем централізованого 

та індивідуального опалення. Найбільш перспективними напрямками такого переходу є 

використання біомаси та електрифікація теплопостачання. 

Використання електроенергії в відновлюваних джерел у побутовому секторі є одним із 

основних фокусів «зелених» програм ЄС. У погодженій Радою ЄС версії програми Fit for 55 

визначено цільові показники нарощення частки відновлюваної електроенергії у витратах 

енергії на опалення та охолодження приміщень: поступове зростання щонайменше на 0.8% 

на рік до 2026 року та на 1.1% на рік з 2026 до 2030. Окремо, встановлена мета досягнення 

49% частки відновлюваної енергії у енергоспоживанні будівель до 2030 року. 

Одним із найбільш перспективних шляхів електрифікації теплопостачання є встановлення 

теплонасосів. Теплонасоси можуть використовуватися як для індивідуального опалення, так і 
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для систем централізованого теплопостачання. Основною перевагою теплонасосів є високий 

ККД (близько 300%). Проте, теплонасоси (особливо системи великої потужності, що 

використовуються в централізованому опаленні) є відносно «незрілою» технологією і 

вимагають суттєвих капіталовкладень. Цільова частка теплонасосів у виробництві 

теплоенергії може складати 2-5%. 

У порівнянні, інший варіант – електричні бойлери – є менш витратним у короткостроковій 

перспективі. Вони можуть бути встановлені порівняно швидко, що робить їх одним з 

найбільш оптимальних варіантів для заміни котлів, що знаходяться у критичному стані чи 

були пошкоджені в результаті воєнних дій. 

Економічна ефективність електрифікації теплопостачання суттєво залежить від ціни 

електроенергії. Порівняно дешева енергія з відновлюваних джерел є важливим фактором для 

розвитку систем опалення на основі електроенергії.  
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6 Відновлення і розвиток: деталізований план заходів 

Головна мета відбудови – стійка, сучасна та інвестиційно-приваблива енергетична галузь, 

яка забезпечує українських споживачів чистою, доступною і надійною енергією, 

покладається на відповідальний розвиток внутрішніх енергоресурсів, а також підтримує ЄС у 

досягненні його стратегічної автономності. 

Запропоновані заходи відновлення викладені у Плані для трьох часових періодів 

(терміновий, середньостроковий та довгостроковий) та згруповані за наступними п’ятьма 

цілями: 

 

● Ціль 1: Євроінтеграція і забезпечення ефективної роботи енергетичних ринків 

● Енергобезпека – диверсифікація джерел постачання енергоресурсів, створення 

резервів, кібербезпека 

● Ціль 3: Декарбонізація, оптимізація енергоміксу і розвиток низьковуглецевої генерації 

● Ціль 4: Модернізація і розвиток інфраструктури для транспортування, розподілу, 

передачі і зберігання енергії  

● Ціль 5: Підвищення енергоефективності і управління попитом 
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Ціль 1: Євроінтеграція і забезпечення ефективної роботи енергетичних ринків 

 «Економіка воєнного часу: Все для 

перемоги!», червень – грудень 2022р. 

«Відновлення, перезапуск економіки 

та інститутів», 2023-25рр. 

«Структурна модернізація та 

повноцінна інтеграція до ЄС», 2026-

32рр. 

Заходи для 

досягнення цілі 

1.1: Впровадження комерційних 

перетоків з ENTSO-E для зменшення 

енергодефіциту ЄС та підтримки 

України у кризовий період 

1.2: Аналіз чинних міжнародних 

зобов’язань України щодо реформ у 

енергетичному секторі та створення 

карти реформ для переговорів щодо 

набуття членства в ЄС 

1.3: Розроблення механізмів 

розв’язання проблеми накопичених 

боргів між учасниками ринків газу, 

тепла, водопостачання, електроенергії 

1.4: Запуск роботи Energy Security Fund 

для забезпечення термінових потреб з 

відновлення   

1.5: Забезпечення стабільної роботи 

органів держуправління енергетичного 

сектору 

1.6: Аналіз ситуації і впровадження 

плану дій для спрощення доступу до 

енергомереж – крос з Мінцифри 

1.1: Повне об’єднання енергетичних 

ринків України та ЄС через 

впровадження необхідних 

регуляторних змін в Україні та ЄС  

1.2: Лібералізація ринків електроенергії 

та газу, врегулювання питань 

накопичених заборгованостей, 

вдосконалення системи підтримки 

вразливих споживачів 

1.3. Впровадження механізмів 

розв’язання проблеми накопичених 

боргів між учасниками ринків газу, 

тепла, водопостачання, електроенергії 

1.4: Відновлення/розвиток 

інфраструктури біржової торгівлі 

енергоресурсами 

1.5: Завершення реформи 

корпоративного управління у 

держкомпаніях енергетичного сектору, 

підготовка до розміщення кредитних 

інструментів, залучення партнерів 

та/або приватизації держкомпаній 

енергетичного сектору з урахуванням 

міркувань енергетичної безпеки  

1.1: Забезпечення вкладу України у 

стратегічну автономність ЄС через 

експорт надлишкових енергоресурсів  

1.2: Нарощування конкуренції на 

ринках електроенергії та газу  

1.3: Партнерство/об’єднання біржових 

майданчиків з торгівлі 

енергоресурсами між Україною та ЄС 

1.4: Залучення стратегічних та/або 

фінансових інвесторів у компанії 

енергетичного сектору України 

(збереження впливу держави на 

природні монополії з міркувань 

енергетичної безпеки та часткова або 

повна приватизація інших компаній) 

1.5: Відповідність функцій і 

повноважень органів держуправління 

енергетичного сектору стандартам ЄС 

1.6: Забезпечення зручного доступу 

бізнесу до енергетичної 

інфраструктури – крос з Мінцифри 
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 «Економіка воєнного часу: Все для 

перемоги!», червень – грудень 2022р. 

«Відновлення, перезапуск економіки 

та інститутів», 2023-25рр. 

«Структурна модернізація та 

повноцінна інтеграція до ЄС», 2026-

32рр. 

1.7: Цифровізація комунальних послуг 

для швидкості та прозорості – крос з 

Мінцифри 

 

1.5: Реформа органів держуправління 

енергетичного сектору 

1.6: Вдосконалення процедури 

замовлення підключення до 

енергомереж – крос з Мінцифри 

1.7: Розробка системи, яка дозволяє 

державі надавати субсидії/компенсації 

комунальних послуг населенню швидко 

і за гнучкими критеріями – крос з 

Мінцифри 

Вимірювані 

показники 

досягнення цілі 

- Забезпечено можливість комерційних 

перетоків з ЄС електроенергії у обсязі 

не менше 1,5 ГВт  

- Проведено аудит міжнародних 

зобов’язань, ініційовано переговори 

щодо їх перегляду у зв’язку з воєнною 

ситуацією, за потреби 

- Працює Energy Security Fund, 

залучено щонайменше $50 млн коштів 

донорів для фінансування термінового 

усунення пошкоджень  

- Вдосконалено процедуру і обсяг 

накладення штрафних санкцій на ОСР 

- Забезпечено можливість для 

українських енергетичних компаній 

конкурувати на ринках ЄС на рівних з 

європейськими компаніями, 

потужність комерційних перетоків 

збільшено до 3 ГВт 

- Забезпечено вчасні розрахунки на 

енергетичних ринках, за виключенням 

нормальної комерційної 

заборгованості 

- Щонайменше 5% обсягів газу 

торгується на біржі 

- Українські компанії нарощують 

частку на ринках ЄС (деталізація 

потребує додаткових досліджень), 

потужність комерційних перетоків 

збільшено до 6 ГВт 

- Показники індексу Герфіндаля-

Гіршмана (концентрації) на ринках газу 

та електроенергії мають значення 

нижче 0,18  

- Щонайменше 15% обсягів газу 

торгується на біржі 
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 «Економіка воєнного часу: Все для 

перемоги!», червень – грудень 2022р. 

«Відновлення, перезапуск економіки 

та інститутів», 2023-25рр. 

«Структурна модернізація та 

повноцінна інтеграція до ЄС», 2026-

32рр. 

у разі порушень вимог закону при 

підключенні до мереж 

- Розроблено онлайн-мапу місць для 

ведення бізнесу із наявними 

потужностями для підключення до 

мереж, оцифровано 50% території  

- Створено Єдиний реєстр споживачів 

послуг енергопостачання, розроблено 

сервіс зміни постачальника в 

застосунку «Дія» 

 

- Усі енергетичні держкомпанії мають 

наглядові ради та системи 

внутрішнього контролю, проходять 

незалежний аудит, статути та політики 

власності приведені у відповідність 

стандартам ОЕСР 

- Оператори систем розподілу та 

газорозподільних мереж зобов’язані 

закупати послуги з приєднання до 

мереж через прозорі конкурентні 

процедури 

- Розроблено та впроваджується 

спрощений порядок будівництва 

електричних та газових мереж для 

живлення віддалених об’єктів, у тому 

числі, за рахунок промислових 

споживачів, зі справедливим 

урахуванням відповідних витрат у 

тарифі 

- Розроблено онлайн-мапу місць для 

ведення бізнесу із наявними 

потужностями для під’єднання, 

Оцифровано 100% території 

- Комплексну послугу е-Підтримка 

розширено за рахунок можливості 

- Залучено міжнародних партнерів у 

видобуток газу та нафти та в інші 

сектори енергетичної галузі 

- Отримано підтвердження ЄК щодо 

відповідності повноважень органів 

держуправління енергетичного сектору 

стандартам ЄС 

- Впроваджується спрощений порядок 

будівництва електричних та газових 

мереж для живлення віддалених 

об’єктів, у тому числі, за рахунок 

промислових споживачів, зі 

справедливим урахуванням 

відповідних витрат у тарифі 
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 «Економіка воєнного часу: Все для 

перемоги!», червень – грудень 2022р. 

«Відновлення, перезапуск економіки 

та інститутів», 2023-25рр. 

«Структурна модернізація та 

повноцінна інтеграція до ЄС», 2026-

32рр. 

подавати заявку на допомогу, за 

критерієм або вразливості, або участі у 

загальнодержавних проєктах з 

енергоефективності 
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Ціль 2: Енергобезпека – диверсифікація джерел постачання енергоресурсів, створення резервів, кібербезпека 

 «Економіка воєнного часу: Все для 

перемоги!», червень – грудень 2022р. 

«Відновлення, перезапуск економіки 

та інститутів», 2023-25рр. 

«Структурна модернізація та 

повноцінна інтеграція до ЄС», 2026-

32рр. 

Заходи для 

досягнення цілі 

2.1: Забезпечення постачання 

нафтопродуктів  

2.2: Накопичення запасів 

енергоресурсів для підготовки до ОЗП 

(фінансування заходів щодо створення 

запасів; створення запасів газу, вугілля, 

нафтопродуктів відповідно до 

урядового плану) 

2.3: Забезпечення роботи та термінове 

відновлення пошкоджених об’єктів 

енергетичного сектору  

2.4: Оцінка збитків та підготовка до 

вимог щодо відшкодування 

пошкоджень у енергетичному секторі – 

крос з Мінюстом 

2.5: Створення Галузевого центру 

кібербезпеки енергетичного сектору 

України (Energy CSOC) та 

Міжвідомчого оперативного штабу 

(МОШ) – крос з Мінцифри 

 

2.1: Створення нафтопереробного 

кластеру на основі одного з існуючих 

НПЗ та/або нових локацій в Україні  

2.2: Створення стратегічних запасів 

нафтопродуктів (30+ днів), захищених 

від військових дій 

2.3: Відновлення енергопостачання та 

роботи об’єктів енергетичного сектору 

на деокупованих територіях – крос з 

Мінрегіонів 

2.4: Збір і систематизація доказової 

бази для подання вимог щодо 

відшкодування збитків – крос з 

Мінюстом 

2.5: Побудова галузевої системи 

захисту ОКІ енергетичної галузі – крос 

з Мінцифри 

2.6: Лібералізація процесу видачі 

ліцензій на розвідку та видобуток газу; 

оптимізація видобутку газу і нафти з 

існуючих родовищ з використанням 

сучасних технологій  

2.1: Розвиток нафтопереробного 

бізнесу в Україні з урахуванням потреб 

ринку ЄС 

2.2: Створення стратегічних запасів 

нафти і нафтопродуктів відповідно до 

вимог ЄС 

2.3: Оптимізація роботи об’єктів 

енергетичного сектору на 

деокупованих територіях – крос з 

Мінрегіонів 

2.4: Подання вимог щодо 

відшкодування збитків – крос з 

Мінюстом 

2.5: Розширення співпраці галузевої 

системи захисту ОКІ енергетичної 

галузі з аналогічними системами в ЄС – 

крос з Мінцифри 

2.6 Початок розвідки та видобутку газу 

на шельфі Чорного моря; розробка 

нетрадиційних типів покладів газу і 

нафти (насамперед, в Полтавській 

області) 
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2.6.а Цифровізація процедури видачі 

рішень щодо оцінки впливу на довкілля 

– крос з Мінцифри  

2.7: Будівництво заводу з виробництва 

ядерного палива та сховищ ядерного 

палива в Україні для усунення 

залежності від Росії, розвиток 

видобутку урану 

2.8: Вугілля і вугільна генерація: 

забезпечення високоманеврової 

генерації, підготовка до виведення 

визначених об’єктів 

2.9: Розробка проекту будівництва 1.5-2 

ГВт високо-маневрених потужностей 

на заміну вугільної генерації, у т.ч. з 

використанням незадіяних 

компресорних станцій ГТС 

2.7: Розвиток бізнесу з виробництва 

ядерного палива з урахуванням потреб 

ринку ЄС 

2.8: Вугілля і вугільна генерація: 

виведення визначених об’єктів, 

впровадження програм трансформації 

вугільних регіонів – крос з Мінрегіонів 

2.9: Будівництво і запуск 1.5-2 ГВт 

високо-маневрених потужностей на 

заміну вугільної генерації, у т.ч. з 

використанням незадіяних 

компресорних станцій ГТС 

Вимірювані 

показники 

досягнення цілі 

- Визначено потреби та джерела 

постачання, джерела фінансування, 

забезпечено дипломатичне 

супроводження та регуляторну 

підтримку завезення 400 тис. т 

нафтопродуктів на місяць  

- Забезпечено залучення донорських 

коштів до Energy Security Fund у 

- Розроблено проект створення 

нафтопереробного кластеру, проведено 

дослідження оптимального розміщення 

об’єкту/об’єктів, визначено інвесторів і 

виконавців 

- Визначено обсяги, варіанти 

розміщення, організаційну модель та 

джерела фінансування закупівлі 

- Залучено інвестиції для 

нафтопереробного кластеру, 

забезпечено дипломатичне та 

регуляторне сприяння для 

безперешкодного доступу на ринки ЄС 

- Визначено обсяги, варіанти 

розміщення, організаційну модель та 

джерела фінансування закупівлі 
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розмірі не менше 10 млн дол., 

профінансовані термінові потреби по 

відновленню ключової енергетичної 

інфраструктури на обсяг залучених 

коштів 

- Розроблено та затверджено 

методологію оцінки збитків, 

організовано збір даних щодо 

фактичних пошкоджень та втрат, 

визначено юридичний шлях для 

подання вимог щодо відшкодування 

збитків 

- Затверджена концепція Центру 

кібербезпеки 

- Розроблено проект кольорового 

маркування розміру споживання 

відповідними кольорами в рахунках за 

енергопослуги – (Світлофор 

споживання) 

 

стратегічних запасів нафтопродуктів на 

30 діб 

- Організовано і систематизовано 

роботу щодо підготовки позовів на 

відшкодування збитків з боку 

компаній, активи яких зазнали 

пошкоджень 

- До центру кібербезпеки підключено 

100% об’єктів критичної енергетичної 

інфраструктури 

- Запроваджено видачу висновку з 

оцінки на довкілля в електронній формі 

та автоматизація післяпроєктного 

моніторингу, створено єдиний 

інформаційний модуль ОВД, створення 

модулю оцінювання висновку, 

створення систем післяпроєктного 

моніторингу ОВД 

- Визначено джерела фінансування, 

забезпечено організаційні ресурси, 

дипломатичну та регуляторну 

підтримку для неповного циклу 

виробництва ядерного палива  

стратегічних запасів нафтопродуктів 

відповідно до вимог законодавства ЄС 

- Забезпечено підтримку подання 

позовів на відшкодування збитків з 

боку компаній, активи яких зазнали 

пошкоджень 

- Налагоджена повноцінна співпраця 

роботи центру кібербезпеки з 

аналогічними центрами ЄС та США 

- Забезпечено організаційні та 

фінансові ресурси, дипломатичну та 

регуляторну підтримку для неповного 

циклу виробництва ядерного палива 

- Впроваджено програми трансформації 

вугільних регіонів 

- Забезпечено організаційні та 

фінансові ресурси, дипломатичну та 

регуляторну підтримку для побудови 

високоманеврених потужностей  

 



ПРОЕКТ 

 

122 

 

 «Економіка воєнного часу: Все для 

перемоги!», червень – грудень 2022р. 

«Відновлення, перезапуск економіки 

та інститутів», 2023-25рр. 

«Структурна модернізація та 

повноцінна інтеграція до ЄС», 2026-

32рр. 

- Визначено джерела фінансування, 

забезпечено організаційні ресурси, 

дипломатичну та регуляторну 

підтримку для будівництва 

високоманеврових потужностей 
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Ціль 3: Декарбонізація, оптимізація енергоміксу і розвиток низьковуглецевої генерації 

 

 «Економіка воєнного часу: Все для 

перемоги!», червень – грудень 2022р. 

«Відновлення, перезапуск економіки 

та інститутів», 2023-25рр. 

«Структурна модернізація та 

повноцінна інтеграція до ЄС», 2026-

32рр. 

Заходи для 

досягнення цілі 

3.1: Визначення оптимальної 

довгострокової структури генерації з 

урахуванням міжнародних зобов'язань, 

технічних обмежень системи, 

мінімізації вартості для споживача та 

вимог по стабільності роботи системи 

3.1: Оновлення оцінки оптимальної 

структури генерації з урахуванням 

стану після завершення бойових дій 

3.2: Атомна генерація: Модернізація та 

оптимізація використання 

встановлених ядерних потужностей 

(підвищення КВВП), продовження 

строку експлуатації існуючих блоків, 

розбудова нових потужностей на 

Хмельницькій АЕС 

3.3: Гідроенергетика: Завершення 

будівництва нової гідроенергетичної 

потужності (Каховська-2 ГЕС, 

Канівська ГАЕС, Дністровська ГАЕС - 

завершення) 

3.4: Сонячна та вітрова енергетика: 

відновлення потужностей з 

урахуванням нових умов і можливостей 

внаслідок інтеграції з ENTSO-E 

3.5: Нарощування виробництва 

біометану (до 1 млрд куб. м на рік) та 

приєднання установок до ГРС/ГТС 

3.1: Оновлення оцінки оптимальної 

структури генерації з урахуванням 

потреб ринку ЄС 

3.2: Атомна генерація: завершення 

будівництва нових потужностей на 

Хмельницькій АЕС (2 ГВт) 

3.3 Гідроенергетика: Каховська-2 ГЕС, 

Канівська ГАЕС - завершення 

3.4: Сонячна та вітрова енергетика: 

Нарощування потужностей, у т.ч. для 

виробництва водню 

3.5: Біопаливо: виробництво біометану 

до 2 млрд куб. м на рік 

3.6: Водень: Запуск пілотних проєктів 

на 1–2 ГВт з перспективою розбудови 

до 15 ГВт у комбінації з RES 

(здебільшого за рахунок приватних 

інвесторів) 
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3.6: Водень: аналіз попиту, 

можливостей виробництва і джерел 

фінансування 

Вимірюваний 

показник 

досягнення цілі 

- Оновлено Енергетичну стратегію 

України, Звіт з оцінки відповідності 

(достатності) генеруючих потужностей 

для покриття прогнозованого попиту на 

електричну енергію та забезпечення 

необхідного резерву,  План розвитку 

Об'єднаної енергетичної системи 

України та ОСР, План розвитку ГТС та 

ГРМ, інші стратегічні документи 

станом на 2022 

- Проведено переговори з донорами, 

потенційними інвесторами та 

учасниками ринку щодо залучення 

фінансування та створення 

сприятливих умов для будівництва 

об’єктів низьковуглецевої генерації та 

енергетичної інфраструктури 

- Оновлено Енергетичну стратегію 

України, Звіт з оцінки відповідності 

(достатності) генеруючих потужностей 

для покриття прогнозованого попиту на 

електричну енергію та забезпечення 

необхідного резерву,  План розвитку 

Об'єднаної енергетичної системи 

України та ОСР, План розвитку ГТС та 

ГРМ, інші стратегічні документи 

станом на час завершення бойових дій 

- Визначено джерела фінансування, 

забезпечено організаційні ресурси, 

дипломатичну та регуляторну 

підтримку для виконання 

інвестиційної стратегії НАЕК 

“Енергоатом” 

- Впроваджено стратегічне та 

нормативно-правове підґрунтя для 

розвитку водневої економіки 

- Оновлено Енергетичну стратегію 

України, Звіт з оцінки відповідності 

(достатності) генеруючих потужностей 

для покриття прогнозованого попиту на 

електричну енергію та забезпечення 

необхідного резерву,  План розвитку 

Об'єднаної енергетичної системи 

України та ОСР, План розвитку ГТС та 

ГРМ, інші стратегічні документи з 

урахуванням зобов’язань країни-

кандидатки у члени ЄС 

- Визначено джерела фінансування, 

забезпечено організаційні ресурси, 

дипломатичну та регуляторну 

підтримку для виконання 

інвестиційної стратегії НАЕК 

“Енергоатом” 

- Виробництво біометану до 2 млрд 

куб. м на рік 
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Ціль 4 : Модернізація і розвиток інфраструктури для транспортування, передачі, розподілу і зберігання енергії 

 «Економіка воєнного часу: Все для 

перемоги!», червень – грудень 2022р. 

«Відновлення, перезапуск економіки 

та інститутів», 2023-25рр. 

«Структурна модернізація та 

повноцінна інтеграція до ЄС», 2026-

32рр. 

Заходи для 

досягнення цілі 

4.1: Запуск лінії ХАЕС-Жешув 

потужністю 400 кВ для експорту 

електроенергії, забезпечення 

потужності для експорту до 1,5 ГВт 

електроенергії в ЄС  

4.2: Забезпечення пропускної 

спроможності газових мереж в 

напрямку від України до ЄС у обсягах 

не менше 42 млн куб. м/добу 

4.1: Добудова нових високовольтних 

ліній електропередачі для підключення 

нових потужностей (станцій з 

виробництва енергії з відновлюваних 

джерел, гідроелектростанцій та 

ядерних електростанцій) та 

забезпечення потужності для експорту 

до 3 ГВт електроенергії в ЄС 

4.2: Оптимізація роботи 

газотранспортної системи (ГТС), 

сприяння створенню маршрутів 

імпорту газу з LNG терміналів у 

Польщі, Литві, Італії, Хорватії та/або 

Туреччини  

4.2а: Оптимізація роботи 

газорозподільних мереж (ГРМ) 

4.3: Побудова пілотних проєктів 

накопичувачів енергії потужністю 50-

200 МВт для забезпечення 

балансування системи та виконання 

кліматичних зобов’язань  

4.4: Модернізація та добудова 

нафтопроводів (Броди – Адамова 

застава та ін.) та продуктопроводів з 

4.1.: Розширення пропускної 

спроможності з ENTSO-E до 6 ГВт, 

модернізація внутрішніх електромереж 

з урахуванням потреб української 

економіки (smart grids) 

4.2: Оптимізація роботи 

газотранспортної системи (ГТС) 

відповідно до потреб української 

економіки та ЄС, потенційно 

забезпечення транспортування водню, 

сприяння створенню маршрутів 

імпорту газу з LNG терміналів у 

Німеччині та інших країнах 

4.2а: Оптимізація роботи 

газорозподільних мереж (ГРМ) 

забезпечення обліку використання газу 

на рівні середнього показника ЄС 

4.3: Збільшення потужності систем 

накопичення енергії до 750 МВт – 1 

ГВт для забезпечення балансування 

системи та виконання кліматичних 

зобов’язань  

4.4: Модернізація та добудова 

нафтопроводів та продуктопроводів з 
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повноцінна інтеграція до ЄС», 2026-

32рр. 

урахуванням потреб українського 

ринку 
урахуванням потреб ринків України та 

ЄС 

Вимірюваний 

показник 

досягнення цілі 

- Запуск лінії ХАЕС-Жешув 

потужністю 400 кВ 

- Погодження експортної 

потужності на рівні 1,5 ГВт з боку 

ENTSO-E 

- Наявність угод між ОГТСУ та 

суміжними операторами щодо 

створення гарантованих потужностей у 

напрямку України 

-  Запуск модернізованої повітряної 

лінії 400 кВ Мукачеве – Вельке 

Капушани (Словаччина) з 

переобладнанням існуючої ПЛ у 

двоколову 

- Проектування та будівництво ПЛ 400 

кВ ПУАЕС-Ісакча (Румунія) 

- Забезпечено створення маршрутів від 

європейських LNG-терміналів до 

українських ПСГ через активну участь 

у відповідних переговорних групах ЄС 

(Gas Coordination Group, Energy 

Security Group та ін.), а також 

переговорів з країнами-транзитерами і 

постачальниками газу 

- Визначено джерела фінансування, 

забезпечено організаційні ресурси, 

дипломатичну та регуляторну 

підтримку для будівництва пілотних 

проєктів систем накопичення енергії  

- Визначено джерела фінансування, 

забезпечено організаційні ресурси, 

дипломатичну та регуляторну 

- Забезпечено розширення і створення 

додаткових маршрутів від 

європейських LNG-терміналів до 

українських ПСГ через активну участь 

у відповідних переговорних групах ЄС 

(Gas Coordination Group, Energy 

Security Group та ін.), а також 

переговорів з країнами-транзитерами і 

постачальниками газу; забезпечено 

розміщення частини резервів газу 

країн ЄС у підземних сховищах 

України 

- Визначено джерела фінансування, 

забезпечено організаційні ресурси, 

дипломатичну та регуляторну 

підтримку для будівництва додаткових 

проєктів систем накопичення енергії  

- Визначено джерела фінансування, 

забезпечено організаційні ресурси, 

дипломатичну та регуляторну 

підтримку для модернізації або 

будівництва нафтопроводів та 
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перемоги!», червень – грудень 2022р. 
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32рр. 

підтримку для добудови нафтопроводу 

за маршрутом Адамова Застава - 

Броди 

 

нафтопродуктопроводів, необхідних 

для торгівлі з країнами ЄС 

Ціль 5: Підвищення енергоефективності і управління попитом  

 

 «Економіка воєнного часу: Все для 

перемоги!», червень – грудень 2022р. 

«Відновлення, перезапуск економіки 

та інститутів», 2023-25рр. 

«Структурна модернізація та 

повноцінна інтеграція до ЄС», 2026-

32рр. 

Заходи для 

досягнення цілі 

5.1: Визначення стратегії управління 

попитом та підвищення 

енергоефективності – крос з 

Мінрегіонів та Мінінфраструктури 

5.2: Розробка і впровадження 

підзаконних актів на виконання Закону 

про енергоефективність 

5.1: Оновлення стратегії управління 

попитом та підвищення 

енергоефективності з урахуванням 

стану після завершення бойових дій – 

крос з Мінрегіонів та 

Мінінфраструктури 

5.2: Розробка і впровадження 

підзаконних актів для виконання 

стратегії та вимог у рамках переговорів 

про членство в ЄС 

5.3: Забезпечення потреб транспортної 

галузі у доступі до електромереж та 

електроенергії для переведення 

транспорту (залізничного, 

муніципального, приватного) на 

5.1: Оновлення стратегії управління 

попитом та підвищення 

енергоефективності з урахуванням 

поточного стану економіки, 

доступності технологій і фінансування 

– крос з Мінрегіонів та 

Мінінфраструктури 

5.2: Розробка і впровадження 

підзаконних актів для виконання вимог 

для членства в ЄС 

5.3: Забезпечення потреб транспортної 

галузі у доступі до електромереж та 

електроенергії для переведення 

транспорту (залізничного, 

муніципального, приватного) на 
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електроенергію – крос з 

Мінінфраструктури 

5.4: Забезпечення потреб 

теплогенерації у доступі до 

електромереж та електроенергії для 

переведення опалення 

(централізованого або індивідуального) 

на електроенергію там, де це 

економічно доцільно – крос з 

Мінрегіонів 

5.5: Сприяння проектам з 

енергомодернізації ТКЕ та побутових 

споживачів – крос з Мінрегіонів 

електроенергію – крос з 

Мінінфраструктури 

5.4: Забезпечення потреб 

теплогенерації у доступі до 

електромереж та електроенергії для 

переведення опалення 

(централізованого або індивідуального) 

на електроенергію там, де це 

економічно доцільно – крос з 

Мінрегіонів 

5.5: Сприяння проектам з 

енергомодернізації ТКЕ та побутових 

споживачів – крос з Мінрегіонів 

Вимірюваний 

показник 

досягнення цілі 

- Розроблено план підготовки 

НПА на виконання вимог Додатку 

XXVII до Угоди про Асоціацію в 

частині енергоефективності та 

екодизайну 

- Підвищення енергоефективності 

в секторі будівель на 5% (шляхом 

здійснення маловитратних заходів в 

існуючих будівлях та відбудови 

зруйнованих будівель до високого 

класу енергоефективності) - 

регуляторне і дипломатичне сприяння 

досягненню мети  

- Розроблено та ухвалено НПА на 

виконання вимог Додатку XXVII до 

Угоди про Асоціацію в частині 

енергоефективності та екодизайну 

- Запровадження та забезпечення 

постійного вдосконалення системи 

енергетичного менеджменту на 

державному і муніципальному рівні, а 

також на підприємствах, зокрема 

відповідно до вимог стандартів та 

міжнародних угод  

- Підвищення енергоефективності в 

секторі будівель на 13% (шляхом 

- Впроваджено НПА на 

виконання вимог Додатку XXVII до 

Угоди про Асоціацію в частині 

енергоефективності та екодизайну, 

продовжується розробка і 

впровадження НПА у зв’язку з 

переговорами про набуття членства в 

ЄС 

- Підвищення енергоефективності 

в секторі будівель на 35% 

(шляхом масової 

термомодернізації будівель та 
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 відбудови зруйнованих будівель до 

рівня NZEB та термомодернізації 

найбільш енерговитратних будівель) - 

регуляторне і дипломатичне сприяння 

досягненню мети 

- Створені умови для підключення до 

енергомереж об’єктів теплогенерації 

відповідно до запиту органів 

місцевого самоврядування та з 

урахуванням економічної доцільності 

переведення опалення на 

електроенергію 

- Створені умови для підключення до 

енергомереж швидкісних 

електрозарядних станцій відповідно до 

запиту транспортної галузі 

будівництва будівель з близьким 

до нульового рівнем споживання 

енергії - NZEB) - регуляторне і 

дипломатичне сприяння 

досягненню мети  

- Створені умови для підключення до 

енергомереж об’єктів теплогенерації 

відповідно до запиту органів місцевого 

самоврядування та з урахуванням 

економічної доцільності переведення 

опалення на електроенергію 

- Створені умови для 

підключення до енергомереж 

швидкісних електрозарядних 

станцій відповідно до запиту 

транспортної галузі 
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7 Загальнонаціональні проєкти 

 

Ключові принципи відбору проектів та ініціатив 

Пріоритет надається проєктам і ініціативам, які відповідають у найбільшій мірі та найбільшій кількості таких принципів: 

№ Принцип Опис Орієнтовні критерії вимірювання  

1 Посилення 

енергетичної 

безпеки 

Захід сприяє забезпеченню доступу 

українських споживачів до енергетичних 

ресурсів, передбачають відмову від 

російського палива, диверсифікацію 

постачальників та скорочення потреб у 

імпорті 

- % покриття потреб у енергоресурсі 

- 0%-з росії 

- Збільшення кількості постачальників/ зменшення середньої 

частки одного постачальника 

- % заміщеного імпорту у загальному попиті 

- % локальних ресурсів і компонентів 

2 Економічна 

обґрунтованість 

Захід є економічно доцільним без державної 

допомоги, сприяє зростанню ВВП, зниженню 

середнього показника вартості енергії, 

нарощуванню експорту, має підтверджену 

привабливість для інвестицій 

- Очікувані показники IRR, NPV 

- Потреба у спецумовах від держави 

- Зниження LCOE 

- Збільшення обсягів експорту 

- Наявність фінансування/партнера 

3 Євроінтеграція та 

досягнення 

кліматичних цілей 

Захід сприяє виконанню євроінтеграційних 

зобов’язань України і вимог до країни-

кандидата, у тому числі, виконанню 

кліматичних цілей 

- Перелік зобов’язань, які будуть виконані  

- %/обсяг скорочення викидів шкідливих речовин 

- % скорочення втрат енергії 

- % збільшення вуглецево-нейтральних видів енергії у енергоміксі 

4 Ринковість та 

сприяння 

конкуренції 

Захід сприяє збільшенню конкуренції на 

енергетичних ринках і не передбачає 

спеціальних умов ціноутворення (за 

винятком природних монополій) 

- Збільшення кількості постачальників/ зменшення середньої 

частки одного постачальника 

- Відмова від неринкових обмежень та спеціальних умов 

ціноутворення 
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5 Соціально-

економічна 

справедливість 

Захід сприяє зниженню енергетичної 

бідності, повернення тимчасово-переміщених 

осіб, створенню робочих місць і сприятливих 

умов проживання 

- Збільшення частки громадян, яким доступні необхідні 

енергоресурси  

- Очікувана кількість тимчасово-переміщених осіб, які 

повернуться 

- Очікувана кількість нових робочих місць 

- Очікувана кількість споживачів, які отримають доступ/більш 

надійний доступ до енергоресурсів 

6 Технологічна 

доступність та 

розвиток 

Захід передбачає використання 

технологічних рішень, які доступні для 

закупівлі і можуть бути доставлені вчасно 

для виконання цілі 

- Час очікування до поставки необхідного технологічного рішення 

% заміщеного імпорту у загальному попиті 

- Залучення новітньої технології в Україну/локалізація нового 

виробництва 
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Перелік загальнонаціональних проєктів* 
   Капітальні 

витрати, млрд 

дол. США 

 

Часовий 

горизонт 

початку 

проєкту 

Низько- 

вуглецева 

енергетика 

  

Ядерна Збільшення ядерної потужності (продовження строків експлуатації, більш високе  

завантаження наявних потужностей і будівництво 2+ ГВт нових блоків на Хмельницькій 

АЕС) 

~14 2023-25 

Локалізація ланцюжка створення вартості в ядерній сфері (завод із виробництва палива, 

зберігання відходів) 

1,3 2023-25 

ВДЕ Будівництво 5-10+ ГВт ВДЕ (залежить від обсягів експорту)  ~11,5 2026-32 

Високо-

маневрові 

потужності 

Будівництво 3,5 ГВт гідроелектростанцій і насосних гідроелектростанцій 3,5 2023-2032 

Будівництво пікових потужностей 1,5–2 ГВт і акумуляторів потужністю 0,7-1 ГВт ~2,8 2023-25 

Підтр. ланцюжка 

поставок 

Локалізація виробництва обладнання для ВДЕ (вежі, трансформатори, кабелі, 

електролізери, літій-іонні акумулятори та ін.) 

~2+ 2026-32 

Біопаливо Розвиток виробництва біопалива (біоетанолу, біодизелю, біометану, біомаси) із 

сільськогосподарської продукції, залишків та відходів  

~4,2 2022 

Інфраструктура Розширення інтерконекторів з ENTSO-E до ~6 ГВт  0,6 2022 

Розумні мережі (smart grid) ~5-10 2026-32 

Відновлення пошкоджених / зруйнованих енергетичних об'єктів (ТЕЦ, мережі)   ~0,4 2022-25 

H2 ВДЕ Будівництво 30+ ГВт ВДЕ для виробництва H2 ~38 2026-32 

Інфраструктура Будівництво ~15 ГВт електролізних потужностей  ~7 2026-32 

Тестування та розвиток транспортної інфраструктури H2  ~2 2026-32 

Газ Видобування Збільшення видобутку газу на існуючих родовищах, розробка нетрадиційних газових 

родовищ (не включаючи чорноморський шельф ~$11 млрд) 

~18 2023-32 

Інфраструктура Модернізація газотранспортної та газорозподільчої мережі  ~2,5 2023-32 

Забезпечення постачання/зберігання газу для ЄС і України в українських ПСГ, 

забезпечення доступу до LNG-терміналів Польщі, Греції, Хорватії, Туреччини, Італії, 

Німеччини  

0,7 2023-27 

Запаси Поповнення запасів природного газу ~5 2022 

Нафта та 

нафто-

продукти 

Інфраструктура Розширення потужностей з переробки нафти після війни (відновлення та/або будівництво 2 

НПЗ) + будівництво нафтопроводу Броди-Адамова застава 

~2,5 2023-25 

Розширення каналів поставки нафтопродуктів з НПЗ та портами ЄС  0,7 2022 

Запаси Страховий запас нафти і нафтопродуктів на 30+ днів, захищене зберігання 1,2+ 2022 
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Разом   >128  

Повний перелік поданих проєктів можна переглянути за посиланням: https://bit.ly/3xQg4KB 
*Перелік і терміни реалізації проєктів суттєво залежить від настання попередніх умов, у т.ч. безпекових, регуляторних та фінансових   

https://bit.ly/3xQg4KB
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Додатки 

Перелік НПА на виконання цілей 

 

№ 

цілі 
Назва НПА Зміст розробки / змін НПА 

Орган державної 

влади, 

відповідальний за 

розробку / змін 

НПА 

Термін 

розробки 

Гранична 

дата 

набрання 

чинності 

Статус НПА 

1 Проєкт Закону України «Про 

внесення змін до деяких 

законів України щодо 

стимулювання виробництва 

електричної енергії з 

альтернативних джерел 

енергії на ринкових засадах» 

Надання права виробникам 

електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії 

виходити з балансуючої групи 

гарантованого покупця та вільно 

продавати електричну енергію на 

ринку з можливістю отримання 

надбавки у вигляді різниці між 

встановленим «зеленим» тарифом 

або аукціонною ціною та 

ринковою ціною. Імплементація 

моделі Feed-in-premium дозволить 

виробникам за «зеленим» 

тарифом продавати електричну 

енергію на ринку та отримувати 

напряму кошти, що покращить 

фінансове становище таких 

виробників 

Міненерго 

НКРЕКП 

ДП «Гарантований 

покупець» (за 

згодою) 

НЕК «Укренерго» 

(за згодою) 

розроблено Вересень 

2022 

На розгляді у 

відповідному 

органі державної 

влади 

1 Розроблення механізмів 

стимулювання будівництва 

сміттєпереробних заводів, 

виробництва та використання 

альтернативних видів палива 

Виконання євроінтеграційних 

зобов’язань Україні зокрема щодо 

запровадження економіки 

замкнутого циклу в рамках 

Європейського Зеленого курсу; 

Міненерго 

Держенерго-

ефективності 

Мінфін 

Мінекономіки 
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№ 

цілі 
Назва НПА Зміст розробки / змін НПА 

Орган державної 

влади, 

відповідальний за 

розробку / змін 

НПА 

Термін 

розробки 

Гранична 

дата 

набрання 

чинності 

Статус НПА 

з твердих побутових відходів 

SRF (RDF) 

заміщення використання 

викопного палива для систем 

теплопостачання та будівельної 

галузі 

2 Розроблення нормативно-

правової бази щодо 

забезпечення енергетичної 

безпеки громад спрямованої 

на диверсифікацію джерел 

теплопостачання (газ, 

біопаливо, теплові насоси, 

скидне тепло, 

високоефективна 

когенерація) та створення 

системи аварійного 

приєднання до мереж 

мобільних джерел 

теплопостачання 

(альтернативне паливо, 

теплові насоси тощо) 

Забезпечення енергетичної 

безпеки громад 

Міненерго 

Держенерго-

ефективності 

ОДА та ОМС 

   

3 Розпорядження Кабінету 

Міністрів України «Про 

Національний план дій з 

розвитку відновлюваної 

енергетики на період до 2030 

року» 

Встановлення цілей щодо 

споживання енергії з 

відновлюваних джерел в Україні у 

2030 році на рівні 27 %, у тому 

числі у секторах: 

 - електроенергетики – 25 %; 

 - опалення та охолодження – 

Міненерго розроблено 2022 Доопрацьо-

вується 

відповідно до 

зауважень 

заінтересованих 

ЦОВВ та 

громадських 

організацій 
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№ 

цілі 
Назва НПА Зміст розробки / змін НПА 

Орган державної 

влади, 

відповідальний за 

розробку / змін 

НПА 

Термін 

розробки 

Гранична 

дата 

набрання 

чинності 

Статус НПА 

35 %; 

 - транспорту – 14 %. 

Визначення заходів, які 

забезпечать збалансований 

розвиток відновлюваної 

електроенергетики, 

теплоенергетики та споживання 

відновлюваної енергії 

транспортом 

3 Закони України «Про 

внесення змін до Закону 

України «Про альтернативні 

види палива» щодо створення 

Реєстру установок, що 

використовують біопаливо як 

єдиний вид палива» та «Про 

внесення змін до 

Податкового кодексу України 

щодо встановлення нульової 

ставки податку за викиди 

двоокису вуглецю для 

установок, якими 

здійснюються такі викиди в 

результаті спалювання 

біопалива» 

Зняття зайвого податкового 

навантаження на виробників, що 

здійснюють виробництво теплової 

та електричної енергії з біомаси, 

зростання інвестиційної 

привабливості інвестиційних 

бар’єрів 

Міненерго розроблено 2022 Надано на 

погодження до 

Міненерго для 

подальшого 

надання на 

погодження до 

заінтересованих 

ЦОВВ 

3 Закон України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих 

Заохочення до використання 

енергії, виробленої з 

Міненерго розроблено 2022 Законопроєкт 

№ 3356-д 
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№ 

цілі 
Назва НПА Зміст розробки / змін НПА 

Орган державної 

влади, 

відповідальний за 

розробку / змін 

НПА 

Термін 

розробки 

Гранична 

дата 

набрання 

чинності 

Статус НПА 

актів України щодо 

обов’язковості використання 

рідкого біопалива 

(біокомпонентів) у галузі 

транспорту» 

відновлюваних джерел, у сфері 

транспорту 

прийнято 

Верховною 

Радою України 

30.06.2021 у 

першому 

читанні за 

основу 

3 Постанова Кабінету 

Міністрів України «Про 

затвердження Порядку 

функціонування реєстру 

біометану» 

Встановлення чіткої юридичної 

процедури функціонування 

Реєстру біометану; забезпечення 

можливості надання гарантій 

походження та сертифікатів 

походження біометану 

Міненерго розроблено 2022 Проходить 

процедуру 

погодження із 

заінтересованим

и ЦОВВ 

3 Закони України «Про 

внесення змін до Закону 

України «Про альтернативні 

види палива» щодо розвитку 

торгівлі твердими 

біологічними видами палива» 

та «Про внесення змін до 

Кодексу України про 

адміністративні 

правопорушення щодо 

відповідальності за 

правопорушення у сфері 

здійснення електронної 

торгівлі твердим біопаливом» 

Розвиток ринку твердих біопалив, 

зниження цін на біопаливо, 

підвищення якості біопалива, 

гарантоване забезпечення 

генеруючих потужностей 

біопаливом 

Міненерго розроблено 2022 Погоджено із 

заінтересованим

и ЦОВВ, 

доопрацьовуєтьс

я Міненерго та 

Держенергоефек

тивності за 

результатами 

зауважень 

Урядового 

комітету 
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№ 

цілі 
Назва НПА Зміст розробки / змін НПА 

Орган державної 

влади, 

відповідальний за 

розробку / змін 

НПА 

Термін 

розробки 

Гранична 

дата 

набрання 

чинності 

Статус НПА 

3 Закон України «Про 

запровадження єдиної 

системи гарантій 

походження» 

Імплементація положень 

Директиви 2018/2001 щодо 

запровадження гарантій 

походження енергії з 

відновлюваних джерел 

    

3 Закон України щодо 

підтримки використання 

біометану як моторного 

палива, в т. ч. для 

громадського транспорту та 

сільськогосподарської 

техніки, а також щодо 

створення інфраструктури 

заправних станцій, що 

працюють на біометані 

Заохочення до використання 

енергії, виробленої з 

відновлюваних джерел, у сфері 

транспорту 

Міненерго потребує 

розроблення 

  

3 Закон України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих 

актів України щодо сприяння 

розвитку сфери вирощування 

енергетичних рослин» 

Стимулювання вирощування 

енергетичних рослин 

   Зареєстровано у 

ВРУ за № 5227 

від 12.03.2021 

року 

3 Закон України «Про внесення 

змін до статті 288 

Податкового кодексу України 

щодо орендної плати для 

земельних ділянок, на яких 

вирощуються енергетичні 

рослини» 

Стимулювання вирощування 

енергетичних рослин 

   Зареєстровано у 

ВРУ за № 5228 

від 12.03.2021 

року 
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№ 

цілі 
Назва НПА Зміст розробки / змін НПА 

Орган державної 

влади, 

відповідальний за 

розробку / змін 

НПА 

Термін 

розробки 

Гранична 

дата 

набрання 

чинності 

Статус НПА 

3 Внесення змін до Постанови 

Кабінету Міністрів України 

№ 28 від 24 січня 2020 року 

щодо Державної кредитної 

програми «Доступні кредити 

5-7-9 %» для розширення 

можливостей фінансування з 

цієї програми проєктів із 

виробництва біопалив та 

проєктів, що заміщуватимуть 

природний газ біопаливами 

Сприяння забезпеченню 

інвестицій у проєкти із 

виробництва біопалив та проєктів, 

що заміщуватимуть природний 

газ біопаливами 

Міненерго потребує 

розроблення 

  

3 Розпорядження Кабінету 

Міністрів України «Про 

Національний план дій з 

використання палив 

вироблених з 

відновлювальних джерел 

окрім біомаси до 2030 року» 

Сприяння використанню 

альтернативних викопним видам 

палива енергоносіїв у 

промислових процесах та в якості 

сировини при виробництві добрив 

Міненерго потребує 

розроблення 

  

3 Розпорядження Кабінету 

Міністрів України «Про 

урегулювання випуску та 

обігу гарантій походження на 

енергоносії та палива 

виробленні з 

відновлювальних джерел 

окрім біомаси» 

Урегулювання механізму випуску 

та обігу гарантій походження на 

електроенергію в 

відновлювальних джерел, водню, 

в залежності від його вуглецевого 

сліду та джерела енергії для його 

виробництва, похідних від водню 

енергоносіїв 

Міненерго потребує 

розроблення 

  

3 Проєкт Закону України «Про 

внесення змін до деяких 

Створення сталого інструменту 

фінансування декарбонізації 

Міненерго 2022-2023 Жовтень 

2023 

Готується 
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№ 

цілі 
Назва НПА Зміст розробки / змін НПА 

Орган державної 

влади, 

відповідальний за 

розробку / змін 

НПА 

Термін 

розробки 

Гранична 

дата 

набрання 

чинності 

Статус НПА 

законів щодо стимулювання 

декарбонізації економіки» 

економіки та «зеленого» 

переходу; 

запровадження інструментів 

стимулювання промислових та 

енергетичних підприємств до 

енергоефективної модернізації; 

запровадження механізмів 

фінансової підтримки 

енергосервісних компаній 

(факторинг, форфейтинг); 

підтримка розвитку «зелених» 

бізнесів 

3 Формування нормативно-

правової бази та механізмів 

стимулювання створення 

енергетичних кооперативів та 

агрегаторів (віртуальних 

станцій) виробництва енергії 

з відновлюваних джерел 

Підвищення енергонезалежності 

територіальних громад та 

запобігання енергетичній 

бідності; 

розвиток місцевих бізнесів та 

створення нових робочих місць 

Міненерго 

Держенерго-

ефективності 

ОДА та ОМС 

   

3 Формування нормативно-

правової бази з усунення 

бар’єрів розвитку морської 

(офшорної) вітрової 

енергетики 

Збільшення частки енергії, 

виробленої з відновлюваних 

джерел, в електроенергетиці 

сприятиме декарбонізації 

економіки та підвищенню 

енергонезалежності 

Міненерго 

НКРЕКП (за 

згодою) 

Держенерго-

ефективності 

   

3 Формування нормативно-

правової бази з усунення 

Підвищення енергонезалежності 

України 

Міненерго 

Мінрегіон 

НКРЕКП (за 
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№ 

цілі 
Назва НПА Зміст розробки / змін НПА 

Орган державної 

влади, 

відповідальний за 

розробку / змін 

НПА 

Термін 

розробки 

Гранична 

дата 

набрання 

чинності 

Статус НПА 

бар’єрів для розвитку сфери 

геотермальної енергетики 

згодою) 

Держенерго-

ефективності 

ОМС (за згодою) 

3 Формування нормативно-

правової бази щодо сприяння 

розвитку виробничих 

потужностей із виготовлення 

обладнання українського 

виробництва, що 

використовує відновлювані 

джерела, систем накопичення 

енергії, балансуючих 

потужностей 

Залучення інвестицій та 

збільшення ВВП країни 

Міненерго 

Мінрегіон 

НКРЕКП (за 

згодою) 

Держенерго-

ефективності 

ОМС (за згодою) 

   

3 Нормативно-правовий акт 

щодо зменшення податкового 

навантаження на виробників 

енергії з біопалива 

(встановлення нульової 

ставки податку на СО2) 

Застосування світових практик 

щодо вуглецевої нейтральності 

біопалива 

Міненерго 

Мінфін 

Мінекономіки 

ДПС 

Держенерго-

ефективності 

   

3 Нормативно-правовий акт 

щодо створення 

конкурентного ринку 

біопалива (запровадження 

електронної платформи 

торгівлі біопаливом) 

Створення прозорого, 

конкурентного ринку біопалива; 

зниження цін на нього; 

забезпечення генеруючих 

потужностей біопаливом 

Міненерго 

Міндовкілля 

НКЦПФР 

Мінфін 

Мінекономіки 

Держенерго-

ефективності 
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№ 

цілі 
Назва НПА Зміст розробки / змін НПА 

Орган державної 

влади, 

відповідальний за 

розробку / змін 

НПА 

Термін 

розробки 

Гранична 

дата 

набрання 

чинності 

Статус НПА 

3 Формування механізмів 

стимулювання будівництва 

СЕС на об’єктах 

водопостачання та 

будівництва 

енергоефективних очисних 

споруд, використання 

мулових залишків у якості 

енергетичної сировини 

Забезпечення ефективності 

використання земельних ресурсів, 

виробництво вуглецево-

нейтральної електричної та 

теплової енергії. Створення умов 

для проведення заходів з 

модернізації та забезпечення 

комунальних підприємств 

зеленою енергією власного 

виробництва 

Міненерго 

Мінрегіон 

Держенерго-

ефективності 

ОДА та ОМС 

   

3 Розпорядження Кабінету 

Міністрів України «Про 

Схвалення Стратегії розвитку 

водневої енергетики в 

Україні» 

Децентралізація 

енергопостачання; 

Зменшення залежності від 

імпорту природного газу, 

метанолу та аміаку 

Міненерго 

Держенерго-

ефективності 

Мінекономіки 

Мінфін 

НКРЕКП 

Оператор ГТС 

НЕК «Укренерго» 

   

4 Закон України «Про внесення 

змін до Закону України «Про 

теплопостачання» та інших 

законодавчих актів щодо 

впровадження конкуренції в 

системах централізованого 

теплопостачання» 

Забезпечення 

недискримінаційного доступу до 

систем централізованого 

теплопостачання незалежним 

виробникам теплової енергії з 

відновлюваних джерел. 

Запровадження конкуренції в 

системах централізованого 

теплопостачання. Зниження 

тарифу на теплову енергію для 

Міненерго розроблено   
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№ 

цілі 
Назва НПА Зміст розробки / змін НПА 

Орган державної 

влади, 

відповідальний за 

розробку / змін 

НПА 

Термін 

розробки 

Гранична 

дата 

набрання 

чинності 

Статус НПА 

кінцевих споживачів. Заміщення 

природного газу ВДЕ в системах 

централізованого 

теплопостачання 

5 Проєкт Закону України «Про 

внесення змін до деяких 

законів щодо запровадження 

принципу 

«Енергоефективність 

передусім» 

Обов’язковість дотримання 

принципу «Енергоефективність 

передусім» у процесі відновлення 

та розбудови національної 

економіки 

Міненерго 2022-2023 Березень 

2023 

Готується 

5 Постанова Кабінету 

Міністрів України «Про 

затвердження порядку 

відбору проєктів для 

«зеленого» фінансування 

Визначення критеріїв і порядку 

відбору проєктів для «зеленого» 

фінансування 

Міненерго 2022 Листопад 

2022 

Готується 

5 Розпорядження Кабінету 

Міністрів України «Про 

затвердження Плану заходів 

щодо створення регіональних 

кластерів за принципами 

циркулярної економіки та 

енергонезалежних 

муніципалітетів» 

Визначення завдань та 

встановлення відповідальних 

виконавців та термінів виконання 

щодо створення 

енергонезалежних 

муніципалітетів 

Міненерго 20.06.2022 - 

30.09.2022 

Жовтень 

2022 

Готується 

5 Розпорядження Кабінету 

Міністрів України «Про 

затвердження цільового 

показника щорічного 

Затвердження цільового 

показника щорічного скорочення 

споживання енергії 

Міненерго 2022-2023 Травень 

2023 

Готується 
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№ 

цілі 
Назва НПА Зміст розробки / змін НПА 

Орган державної 

влади, 

відповідальний за 

розробку / змін 

НПА 

Термін 

розробки 

Гранична 

дата 

набрання 

чинності 

Статус НПА 

скорочення споживання 

енергії» 

5 Постанова Кабінету 

Міністрів України «Про 

затвердження Порядку збору 

первинної інформації, 

моніторингу та оцінки 

виконання Національного 

плану дій з 

енергоефективності» 

Отримання актуальної та 

достовірної інформації необхідної 

для проведення якісного 

моніторингу та оцінки виконання 

Національного плану дій з 

енергоефективності 

Міненерго 2022-2023 Травень 

2023 

Готується 

5 Постанова Кабінету 

Міністрів України «Про 

затвердження Порядку 

моніторингу та оцінки 

результатів досягнення 

цільового показника 

щорічного скорочення 

споживання енергії» 

Моніторинг та оцінка результатів 

досягнення цільового показника 

щорічного скорочення 

споживання енергії 

Міненерго 2022-2023 Травень 

2023 

Готується 

5 Постанова Кабінету 

Міністрів України «Про 

затвердження Порядку 

розрахунку цільового 

показника щорічного 

скорочення споживання 

енергії для зобов’язальних 

сторін» 

Надання можливості 

зобов’язальним сторонам 

розрахувати цільовий показник 

щорічного скорочення 

споживання енергії 

Міненерго 2022-2023 Травень 

2023 

Готується 
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№ 

цілі 
Назва НПА Зміст розробки / змін НПА 

Орган державної 

влади, 

відповідальний за 

розробку / змін 

НПА 

Термін 

розробки 

Гранична 

дата 

набрання 

чинності 

Статус НПА 

5 Постанова Кабінету 

Міністрів України «Про 

затвердження Порядку 

функціонування 

Національної системи 

моніторингу 

енергоефективності та 

організації електронного 

інформаційного обміну, а 

також переліку володільців 

інформації, учасників 

інформаційного обміну, які 

надають інформацію до 

Національної системи 

моніторингу 

енергоефективності (в т. ч. 

визначення технічного 

адміністратора системи)» 

Моніторинг заходів, 

передбачених Законом України 

«Про енергетичну ефективність», 

систематизація та інформаційний 

обмін всіх баз даних, що містять 

інформацію про первинне та 

кінцеве споживання енергії. 

Забезпечення громадян, органів 

державної влади, органів 

місцевого самоврядування, 

підприємств, установ та 

організацій інформацією про 

рівень енергетичної ефективності 

в країні 

Міненерго 2022-2023 Січень 

2023 

Готується 

5 Розпорядження Кабінету 

Міністрів України «Про 

визначення класів 

енергетичної ефективності 

продукції (товарів) з метою 

використання під час 

проведення публічних 

закупівель енергоспоживчої 

продукції (товарів)» 

Забезпечення ефективного 

використання енергоспоживчих 

продуктів; контролювання та не 

допущення на споживчий ринок 

неефективних енергоспоживчих 

продуктів 

Міненерго 2022-2023 Травень 

2023 

Готується 
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№ 

цілі 
Назва НПА Зміст розробки / змін НПА 

Орган державної 

влади, 

відповідальний за 

розробку / змін 

НПА 

Термін 

розробки 

Гранична 

дата 

набрання 

чинності 

Статус НПА 

5 Постанова Кабінету 

Міністрів України «Про 

встановлення розміру плати 

за незалежну верифікацію 

звітів з енергетичного аудиту 

на вимогу замовника 

енергетичного аудиту» 

Забезпечення прозорості під час 

проведення верифікації звітів з 

енергоаудиту шляхом визначення 

та обґрунтування плати за 

верифікацію звітів 

Міненерго 2022-2023 Травень 

2023 

Готується 

5 Постанова Кабінету 

Міністрів України «Про 

затвердження Порядку 

акредитації кваліфікаційних 

організацій, що проводять 

підтвердження кваліфікації 

осіб, які мають намір 

провадити діяльність із 

здійснення енергетичного 

аудиту за відповідним 

напрямом (будівлі , процеси, 

транспорт)» 

Визначення порядку акредитації 

організацій, які проводять 

підтвердження кваліфікації 

енергоаудиторів 

Міненерго 2022-2023 Травень 

2023 

На розгляді у 

відповідному 

органі державної 

влади 

5 Постанова Кабінету 

Міністрів України «Про 

затвердження Порядку 

підтвердження кваліфікації 

осіб, які мають намір 

провадити діяльність із 

здійснення енергетичних 

аудитів процесів, транспорту, 

Визначення умов та процедури 

підтвердження кваліфікації 

енергоаудиторів процесів та 

транспорту 

Міненерго 2022-2023 Травень 

2023 

Готується 
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№ 

цілі 
Назва НПА Зміст розробки / змін НПА 

Орган державної 

влади, 

відповідальний за 

розробку / змін 

НПА 

Термін 

розробки 

Гранична 

дата 

набрання 

чинності 

Статус НПА 

та кваліфікаційних вимог до 

енергетичних аудиторів» 

5 Постанова Кабінету 

Міністрів України «Про 

затвердження Порядку 

обміну інформацією між 

Державним агентством з 

енергоефективності та 

енергозбереження та 

кваліфікаційними 

організаціями» 

Визначення механізму обміну 

інформацією, форми та змісту 

інформації, яку 

Держенергоефективності 

надаватимуть кваліфікаційні 

організації 

Міненерго 2022-2023 Травень 

2023 

На розгляді у 

відповідному 

органі державної 

влади 

5 Постанова Кабінету 

Міністрів України «Про 

затвердження Порядку 

ведення та оприлюднення 

бази даних витягів із звіту з 

енергетичного аудиту, 

незалежного моніторингу 

витягів із звітів з 

енергетичного аудиту, 

незалежної верифікації звітів 

з енергетичного аудиту» (в 

т. ч. визначення розміру 

плати за незалежну 

верифікацію звітів з 

енергетичного аудиту на 

вимогу замовника 

енергетичного аудиту) 

Визначення механізму ведення 

бази даних витягів із звіту з 

енергоаудиту та процедури 

здійснення незалежного 

моніторингу звітів з енергоаудиту 

Міненерго 2022-2023 Травень 

2023 

Готується 
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№ 

цілі 
Назва НПА Зміст розробки / змін НПА 

Орган державної 

влади, 

відповідальний за 

розробку / змін 

НПА 

Термін 

розробки 

Гранична 

дата 

набрання 

чинності 

Статус НПА 

5 Постанова Кабінету 

Міністрів України «Про 

затвердження Порядку 

надання інформації про 

сертифікацію систем 

енергетичного та / або 

екологічного менеджменту 

суб’єктів господарювання» 

Визначення механізму надання 

інформації про сертифікацію 

систем енергетичного та / або 

екологічного менеджменту 

суб’єктів господарювання 

сертифікаційними 

організаціями,(форма, зміст та 

терміни надання інформації) 

Міненерго 2022 Жовтень 

2022 

На розгляді у 

відповідному 

органі державної 

влади 

5 Розпорядження Кабінету 

Міністрів України «Про 

схвалення Концепції 

впровадження «розумних 

мереж» в Україні до 2035 

року та затвердження плану 

заходів щодо її реалізації» 

Впровадження «Розумного 

обліку», що сприятиме зниженню 

рівня втрат електроенергії та 

управління попитом; 

автоматизація розподільчих 

мереж, що значно покращить 

надійність електропостачання; 

масштабна діджиталізація, 

перехід до концепції 

неперервного електропостачання 

(чи на даному етапі хоча б до 

мінімальних перерв тощо); 

розвиток інфраструктури 

електротранспорту; 

відновлення та реконструкція 

постраждалих об’єктів 

інфраструктури з урахуванням 

передових технологій 

Міненерго 2022 Серпень 

2022 

Готується до 

подання на 

розгляд Уряду 
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№ 

цілі 
Назва НПА Зміст розробки / змін НПА 

Орган державної 

влади, 

відповідальний за 

розробку / змін 

НПА 

Термін 

розробки 

Гранична 

дата 

набрання 

чинності 

Статус НПА 

5 Проєкт Закону України «Про 

внесення змін до деяких 

законів України щодо 

стимулювання використання 

транспортних засобів, 

оснащених електричними 

двигунами» 

Створення умов для поширення 

використання транспортних 

засобів, оснащених електричними 

двигунами, розвитку 

інфраструктури зарядних станцій, 

а також зменшення залежності 

України від імпорту енергетичних 

ресурсів 

Міненерго 2022 Листопад 

2022 

На розгляді у 

відповідному 

органі державної 

влади 

5 Постанова Кабінету 

Міністрів України «Про 

внесення змін до постанови 

Кабінету Міністрів України 

від 23.09.2020 № 858 «Деякі 

питання забезпечення 

прозорості у видобувних 

галузях» 

Удосконалення форм звітів про 

платежі, які складаються 

видобувними підприємствами та 

отримувачами платежів, і які 

визначають обсяг інформації, що 

буде надаватись суб’єктами 

розкриття інформації 

Міненерго 2022-2023 Травень 

2023 

Готується 

5 Формування нормативно-

правової бази щодо 

стимулювання будівництва 

будівель з близьким до 

нульового рівнем споживання 

енергії (NZEB) та активних 

будівель, забезпечення 

верифікації та контролю 

Реалізація, для внутрішньо 

переміщених осіб, будівництва 

енергоефективного житла, а 

також на місцях проведення 

військових дій, відновлення 

житла до рівня (NZEB) та 

активних будівель; 

підвищення енергонезалежності 

територіальних громад та 

сприяння запобіганню 

енергетичній бідності; 

Міненерго 

Держенерго-

ефективності 

Мінрегіон 

ОДА та ОМС 
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№ 

цілі 
Назва НПА Зміст розробки / змін НПА 

Орган державної 

влади, 

відповідальний за 

розробку / змін 

НПА 

Термін 

розробки 

Гранична 

дата 

набрання 

чинності 

Статус НПА 

будівництво енергонезалежних 

будівель дозволить зменшити 

викиди CO2, загального 

постачання первинної енергії та 

споживання енергоресурсів 

5 Формування нормативно-

правової бази для 

запровадження широкого 

використання різних видів 

інструментів зеленого 

фінансування 

Сприяння створенню нових 

фінансових інструментів для 

залучення інвестицій в 

підвищення енергоефективності; 

забезпечення сталості джерел 

фінансування для зелених 

проєктів; 

стимулювання розвитку 

фінансових ринків та послуг 

Міненерго 

Держенерго-

ефективності 

Мінфін 

Мінекономіки 

   

5 Проєкт Закон України «Про 

внесення змін до Закону 

України «Про пестициди та 

агрохімікати» щодо 

державної реєстрації 

дигестату біогазових 

установок» 

Врегулювання питання з 

державною реєстрацією дигестату 

біогазових установок 

   Зареєстровано у 

ВРУ за № 5039 

від 05.02.2021 

року 

____________________________________ 
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ДОДАТОК В 

Міжнародні та національні зобов’язання України, довгострокові програми розвитку 

№ Сектор Документ Зобов'язання Дата 

прийняття 

Тип 

1 - Угода про Асоціацію з ЄС 

(Додаток XXVII) 

Ефективна імплементація acquis ЄС 2017 Міжнародні 

2 Електроенергія Угода про Асоціацію з ЄС 

(Додаток XXVII) 

Директива Європейського Парламенту і Ради 

2009/72/ЄС від 13 липня 2009 року щодо спільних 

правил для внутрішнього ринку електроенергії та 

про скасування Директиви 2003/54/ЄС.  

Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 

№ 714/2009 від 13 липня 2009 року про умови 

доступу до мережі для транскордонних перетоків 

електроенергії та про скасування Регламенту (ЄС) 

№ 1228/2003.  

Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 

№ 1227/2011 від 25 жовтня 2011 року про 

доброчесність та прозорість на гуртовому ринку 

електроенергії.  

Директива Європейського Парламенту і Ради 

2005/89/ЄС від 18 січня 2006 року щодо заходів 

забезпечення надійності постачання електроенергії 

та інвестування в інфраструктуру.  

Регламент Комісії (ЄС) № 838/2010 від 23 вересня 

2010 року про настанови, що стосуються механізму 

компенсації операторам систем транскордонних 

передач електроенергії та спільного нормативного 

підходу до плати за передачу електроенергії.  

2017 Міжнародні 
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№ Сектор Документ Зобов'язання Дата 

прийняття 

Тип 

Регламент Комісії (ЄС) № 543/2013 від 14 червня 

2013 року про надання та оприлюднення даних на 

ринках електроенергії та про внесення змін і 

доповнень до додатка І до Регламенту 

Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 714/2009.  

Регламент Комісії (ЄС) № 2016/1388 від 17 серпня 

2016 року про встановлення мережевого кодексу 

приєднання електроустановок до мереж. Регламент 

Комісії (ЄС) № 2016/631 від 14 квітня 2016 року про 

встановлення мережевого кодексу вимог до 

приєднання генераторів до мережі.  

Регламент Комісії (ЄС) №2016/1447 від 26 серпня 

2016 року про встановлення мережевого кодексу 

вимог до приєднання до мережі систем постійного 

струму високої напруги і приєднаних на постійному 

струмі модулів енергоцентру.  

Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 

№ 2016/1952 від 26 жовтня 2016 року про 

європейську статистику цін на природний газ та 

електроенергію та про скасування Директиви 

2008/92/ЄС. 

3 Пошуки та 

розвідування 

вуглеводнів 

Угода про Асоціацію з ЄС 

(Додаток XXVII) 

Директива 94/22/ЄС про умови надання і 

використання дозволів на пошуки, розвідування і 

видобування вуглеводнів. 

2017 Міжнародні 
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4 Газ Угода про Асоціацію з ЄС 

(Додаток XXVII) 

Директива Європейського Парламенту і Ради 

2009/73/ЄС від 13 липня 2009 року щодо спільних 

правил для внутрішнього ринку природного газу та 

про скасування Директиви 2003/55/ЄС.  

Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 

№ 715/2009 від 13 липня 2009 року про умови 

доступу до мереж транспортування природного газу 

та про скасування Регламенту (ЄС) № 1775/2005.  

Директива Ради 2004/67/ЄС від 26 квітня 2004 року 

щодо заходів із забезпечення надійності постачання 

природного газу.  

Регламент Комісії (ЄС) № 2015/703 від 30 квітня 

2015 року про встановлення мережевого кодексу 

правил інтероперабельності та обміну даними.  

Регламент Комісії (ЄС) № 2017/459 від 16 березня 

2017 року про встановлення мережевого кодексу 

механізмів розподілу потужності в 

газотранспортних системах та про скасування 

Регламенту (ЄС) № 984/2013.  

Регламент Комісії (ЄС) № 2017/460 від 16 березня 

2017 року про встановлення мережевого кодексу 

гармонізованих структур тарифу на 

транспортування газу.  

Регламент Комісії (ЄС) № 312/2014 від 26 березня 

2014 року про Мережевий кодекс балансування газу 

в газотранспортних системах. 

2017 Міжнародні 
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5 Відновлювані джерела 

енергії 

Угода про Асоціацію з ЄС 

(Додаток XXVII) 

Директива 2009/28/ЄС Європейського Парламенту і 

Ради від 23 квітня 2009 року про заохочення 

використання енергії з відновлюваних джерел та 

внесення змін і доповнень та наступне скасування 

Директив 2001/77/ЄС та 2003/30/ЄС. 

2017 Міжнародні 

6 Нафта Угода про Асоціацію з ЄС 

(Додаток XXVII) 

Директива Ради 2009/119/ЄС від 14 вересня 2009 

року про зобов’язання держав-членів підтримувати 

мінімальні запаси сирої нафти та/або 

нафтопродуктів. 

2017 Міжнародні 

7 Енергетична 

інфраструктура 

Угода про Асоціацію з ЄС 

(Додаток XXVII) 

Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 

№ 347/2013 від 17 квітня 2013 року про настанови 

для транс-європейської енергетичної 

інфраструктури і скасування рішення № 

1364/2006/ЄС та внесення змін і доповнень до 

Регламентів (ЄС) № 713/2009, (ЄС) № 714/2009 та 

(ЄС) № 715/2009. 

2017 Міжнародні 

8 Енергоефективність Угода про Асоціацію з ЄС 

(Додаток XXVII) 

Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 

№ 2012/27/ЄС від 25 жовтня 2012 року про 

енергоефективність, внесення змін і доповнень до 

Директив 2009/125/ЄС і 2010/30/ЄС та про 

скасування Директив 2004/8/ЄС та 2006/32/ЄС.  

Директива Європейського Парламенту і Ради 

2010/31/ЄС від 19 травня 2010 року про енергетичні 

характеристики будівель.  

Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 

№ 2017/1369 від 4 липня 2017 року про 

встановлення рамок для енергетичного маркування 

та про скасування Директиви 2010/30/ЄС  

2017 Міжнародні 
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Директива Європейського Парламенту і Ради 

2009/125/ЄС від 21 жовтня 2009 року про рамки для 

встановлення вимог до екодизайну для пов’язаних з 

енергоспоживанням продуктів.  

Делегований регламент Комісії (ЄС) № 244/2012 від 

16 січня 2012 року.  

Імплементаційні регламенти 

9 Ядерна енергетика  Директива Ради 2013/59/Євратом від 5 грудня 2013 

року про встановлення основних норм безпеки для 

захисту від загроз, зумовлених впливом іонізуючого 

випромінювання, і скасування директив 

89/618/Євратом, 90/641/ Євратом, 96/29/Євратом, 

97/43/Євратом і 2003/122/Євратом.  

Директива Ради 2006/117/Євратом від 20 листопада 

2006 року про нагляд та контроль за перевезеннями 

радіоактивних відходів та відпрацьованого палива.  

Директива Ради 2009/71/Євратом від 25 червня 2009 

року про встановлення рамок Співтовариства для 

ядерної безпеки ядерних установок  

Директива Ради 2014/87/Євратом від 8 липня 2014 

року про внесення змін і доповнень до Директиви 

2009/71/Євратом про встановлення рамок 

Співтовариства для ядерної безпеки ядерних 

установок.  

Директива Ради 2011/70/Євратом від 19 липня 2011 

року про встановлення рамок Співтовариства для 

відповідального та безпечного поводження з 

2017 Міжнародні 
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відпрацьованим паливом та радіоактивними 

відходами. 

10 - Національний план 

скорочення викидів від 

великих спалювальних 

установок 

Загальні граничні обсяги викидів для усіх великих 

спалювальних установок до 31 грудня 2033 р.: S02 - 

51004.4 тонн/рік NOx - 53791.3 тонн/рік Пил - 5172.0 

тонн/рік 

2017 Міжнародні 

11 ВЕС, СЕС, Інші ВДЕ Другий Національно 

визначений внесок України 

до Паризької угоди 

Скорочення обсягів викидів парникових газів на 

65% до 2030 р. (відносно рівня викидів 1990р.) 

Частка ВДЕ становитиме 30% в електроенергетиці 

до 2030 р Збільшення обсягів виробництва тепла з 

використанням біопалива на 30% до 2030 р. 

2021 Міжнародні 

12 Водень Воднева стратегія ЄС до 

2050 р. 

Очікується, що до 2030 р. в Україні буде побудовано 

електролізери води загальною потужністю 8 ГВт  

2020 Міжнародні 

13 ГЕС/ГАЕС Паризька кліматична угода Адаптація режиму експлуатації ГЕС до змін клімату 2016 Міжнародні 

14 ГЕС/ГАЕС Директива № 2003/4/ЄС 

про доступ громадськості 

до екологічної інформації. 

Директива № 2003/35/ЄС 

про забезпечення участі 

громадськості у підготовці 

окремих планів та програм, 

що стосуються 

навколишнього середовища 

Забезпечення доступу до інформації з питань 

навколишнього середовища. Участь та 

інформування громадськості стосовно прийняття 

рішень щодо планованої діяльності 

2003 Міжнародні 

15 ГЕС/ГАЕС Водна рамкова директива 

(Директива 2000/60/ЄС 

Європейського парламенту 

та Ради «Про встановлення 

рамок діяльності 

Забезпечення режиму експлуатації ГЕС/ГАЕС, при 

якому якість води у водних об’єктах не буде 

погіршуватись 

2000 Міжнародні 
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Співтовариства в галузі 

водної політики») 

16 Нафтопродукти Директива Ради 2009/119 / 

ЄС від 14.09.2009 

Створення екстрених резервів нафти щонайменше 

найбільшій кількості, представленій: 90 днями 

середньодобового значення імпорту нетто, або 61 

днем середнього внутрішнього добового 

споживання  

2017 Міжнародні 

17 Промисловість, 

Побутові споживачі, 

Інше непобутове 

споживання 

Energy Efficiency Directive Реконструювати щороку не менше 3% загальної 

площі будівель, що належать усім рівням 

державного управління  

2018 Міжнародні 

18 Промисловість, 

Побутові споживачі, 

Інше непобутове 

споживання 

Energy Efficiency Directive Досягнення сукупної економії енергії кінцевого 

споживання протягом усього періоду зобов’язань 

2021–2030 рр., що еквівалентно новій річній 

економії щонайменше 0,8 % кінцевого споживання 

енергії  

2018 Міжнародні 

19 Транспорт Другий Національно 

визначений внесок України 

до Паризької угоди 

Зростання частки електромобілей до 15 % від 

щорічних реєстрацій авто в 2030 р. 

2021 Міжнародні 

20 Транспорт Положення Директиви 

Європейського Парламенту 

та Ради 2018/2001 від 11 

грудня 2018 р. 

Використання відновлюваної енергії у 

транспортному секторі кожною країною на рівні не 

менше 14 % до 2030 р. 

2018 Міжнародні 
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21 Електроенергія «Про затвердження Змін до 

Порядку визначення 

регуляторної бази активів 

суб’єктів природних 

монополій у сфері 

електроенергетики», «Про 

затвердження Змін до 

Порядку встановлення 

(формування) тарифів на 

послуги з розподілу 

електричної енергії» 

RAB регулювання (На перший регуляторний період 

(три р. встановлюються окремі регуляторні норми 

доходу для «старої» і «нової» бази активів ‐ 3% і 

16,74%, досягнення встановлених показників якості 

послуг переноситься з 8 го на 13‐й рік після 

переходу на стимулююче тарифоутворення) 

2020 Національні 

22 ГЕС/ГАЕС Бернська Конвенція про 

охорону дикої флори та 

фауни і природних 

середовищ існування, 

Закони України «Про 

оцінку впливу на довкілля», 

«Про стратегічну 

екологічну оцінку», «Про 

Смарагдову мережу» 

(наразі в процесі 

прийняття) 

Врегулювання управління територіями ПЗФ, 

Смарагдової мережі (водосховища, гідроспоруди) в 

процесі експлуатації ГЕС/ГАЕС. 

2017 Національні 

23 Природний газ, Сира 

нафта та газовий 

конденсат  

Загальнодержавна програма 

розвитку мінерально‐

сировинної бази України на 

період до 2030 р. 

Протягом 2021‐2030 рр. планується приростити 160 

млрд куб. метрів газу і 40 млн тон нафти і 

конденсату. 

2011 Національні 

24 ГЕС/ГАЕС Закон України «Про 

охорону земель» 

Дотримання вимог діючого законодавства України 

при плануванні будь-якої діяльності 

2003 Національні 
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25 ГЕС/ГАЕС Конвенція ЕСПО, ЗУ «Про 

ОВД», ЗУ «Про СЕО» 

Проведення процедури оцінки впливу на довкілля, 

стратегічної екологічної оцінки у внутрішньому та 

транскордонному контексті 

2017 Національні 

26 ТЕС Концепція «зеленого» 

енергетичного переходу 

України до 2050 р. 

100% заміщення вугільних ТЕС до 2050 р. за 

рахунок ВДЕ у поєднанні з новими 

високоманевровими генеруючими потужностями на 

газі  

2020 Національні 

27 ВЕС, СЕС, Інші ВДЕ Концепція «зеленого» 

енергетичного переходу 

України до 2050 р. 

Частка ВДЕ у виробництві електроенергії до 2050 р. 

70% 

2020 Національні 

28 Інші ВДЕ Концепція реалізації 

державної політики у сфері 

теплопостачання 

Частка використання альтернативних джерел енергії 

у виробництві теплової енергії об’єктами у сфері 

теплопостачання у 2025 р. – 30 %, у 2035 р. – 40 %.  

2017 Національні 

29 Теплова енергія Концепція реалізації 

державної політики у сфері 

теплопостачання до 2035 р. 

Зменшення втрат теплової енергії у теплових 

мережах під час її транспортування до споживача до 

10% Реконструкція та модернізація систем 

теплопостачання на всіх етапах технологічного 

процесу, досягнення середнього річного обсягу 

енергоспоживання теплової енергії ‐ 60‐20 кВтг на 

кв. Метр 

2017 Національні 

30 - Національна економічна 

стратегія на період до 2030 

р. 

Досягнення кліматичної нейтральності до 2060 р. 2021 Національні 

31 Уранова руда, 

Природний газ, Сира 

нафта та конденсат, 

Вугілля 

Національна економічна 

стратегія на період до 2030 

р. 

Зниження енергоємності видобувної промисловості 

на 30% 

2021 Національні 
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32 Природний газ Національна економічна 

стратегія на період до 2030 

р. 

Забезпечення 100% потреб населення у природному 

газі за рахунок власного видобутку 

2021 Національні 

33 АЕС, ГЕС, ТЕС, ТЕЦ, 

ТЦ, ГЕС, ГАЕС, ВЕС, 

СЕС, Інші ВДЕ 

Національна економічна 

стратегія на період до 2030 

р. 

Зменшення технологічних витрат та втрат енергії у 

процесі її виробництва та постачання до 8% до 2030 

р 

2021 Національні 

34 ВЕС, СЕС, Інші ВДЕ Національна економічна 

стратегія на період до 2030 

р. 

Частка генерації з відновлюваних джерел енергії в 

загальному виробництві електроенергії на рівні 25% 

у 2030 р. 

2021 Національні 

35 Електроенергія Національна економічна 

стратегія на період до 2030 

р. 

Зменшення рівня перерв у електропостачанні за 

показником SAIDI (середня тривалість відключення 

для кожного клієнта) до <175 хвилин до 2030 р. 

2021 Національні 

36 Транспорт Національна транспортна 

стратегії України на період 

до 2030 р. 

Збільшення частки електротранспорту у 

внутрішньому сполученні до 75% у 2030 р. 

2018 Національні 

37 Транспорт Національна транспортна 

стратегії України на період 

до 2030 р. 

Рівень застосування альтернативних видів палива 

(біопаливо або його суміш з традиційним паливом) 

та електроенергії (виробленої, як з традиційних, так 

і з відновлюваних джерел) до 50 % до 2030 р.  

2018 Національні 

38 Промисловість, 

Побутові споживачі, 

Інше непобутове 

споживання 

Національний план дій з 

енергоефективності на 

період до 2030 р. Концепція 

реалізації державної 

політики у сфері 

теплопостачання до 2035 р. 

Досягнення середнього річного енергоспоживання 

теплової енергії в новозбудованих або 

модернізованих будівлях на рівні 80–60 кВт∙год/ м2 

до 2026 р. та 60–20 кВт∙год/ м2 до 2035 р. 

2017 Національні 

39 Промисловість, 

Побутові споживачі, 

Національний план дій з 

енергоефективності на 

період до 2030 р. Концепція 

До 2026 р. повинна бути здійснена 

термомодернізація 40–50% будівель, а до 2035 р. - 

100% будівель  

2017 Національні 
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Інше непобутове 

споживання 

реалізації державної 

політики у сфері 

теплопостачання до 2035 р. 

40 ТЕС/ТЕЦ Національний план 

скорочення викидів від 

великих спалювальних 

установок 

Графік виведення з експлуатації блоків ТЕС, ТЕЦ / 

органічного завершення експлуатації  

2017 Національні 

41 Природний газ План розвитку ГТС 2021‐

2030 р. ОГТСУ 

 Заміна 55 одиниць ГРС на нові автоматичні блочно 

модульні в найближчі 3 р. Реконструкція 85 одиниць 

ГРС до 2030 р. Реконструкція 10 одиниць 

компресорних стацій в найближчі 5 років. Залучення 

37,3 млрд грн запланованих інвестицій в наступні 10 

р. Планується вивести з експлуатації 272 ГПА до 

2030 р. 

2021 Національні 

42 Електроенергія План розвитку системи 

передачі на 2022‐2031 р. 

Протягом 2022-2025 р. за підтримки ЄІБ, ЄБРР, KfW 

та МБРР передбачається реконструкція, 

модернізація та автоматизація підстанцій: 2 одиниці 

ПС 220 кВ, 51 одиниць ПС 330 кВ, одну ПС 400 кВ 

та 7 одиниць ПС 750 кВ. Будівництво: ПЛ 750 кВ 

РАЕС – Київська, ПС 330/110/35 кВ «Західна», 

транзиту повітряної лінії 330 кВ Побузька – Тальне 

– Поляна з підстанцією 330 кВ «Тальне», заходів ПЛ 

330 кВ Канівська ГЕС - Поляна, ПЛ 330 кВ 

Канівська ГАЕС Білоцерківська та Канівська ГАЕС 

- Тальне, двоколової ПЛ 330 кВ Хмельницька АЕС – 

Лісова - Київська, ПС 330 кВ «Новоград-Волинська» 

із заходами ПЛ 330 кВ Хмельницька АЕС-Лісова 

2021 Національні 

43 Електроенергія План розвитку системи 

передачі на 2022‐2031 р. 

Реалізація Плану заходів щодо синхронізації 

Об’єднаної енергетичної системи України з 

2021 Національні 
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№ Сектор Документ Зобов'язання Дата 

прийняття 

Тип 

об’єднанням енергетичних систем країн ЄС: 

Будівництво ПЛ 330 кВ Білицька - Курахівська ТЕС 

Будівництво ПЛ-330 кВ Купянськ - Кременська 

Будівництво ПС 330 кВ «Слобожанська» із заходами 

ПЛ 330 кВ 

44 Електроенергія План розвитку системи 

передачі на 2022‐2031 р. 

Виконання PMI проєктів: Проєкт модернізації 

повітряної лінії 400 кВ Мукачеве - Вельке Капушани 

(Словаччина) Проєкт будівництва «крила» 400 кВ на 

підстанції 750/400 /330 кВ «Приморська» з 

двоколовою електролінією 400 кВ Приморська – 

Ісакча (Румунія) та встановленням АТ 750/400 кВ. 

2021 Національні 

45 Електроенергія План розвитку системи 

передачі на 2022‐2031 р. 

Впровадження спеціальної протиаварійної 

автоматики відділення ОЕС України від 

енергосистеми ENTSO-E (System Protection Scheme 

або SPS) 

2021 Національні 

46 ГЕС/ГАЕС Програма розвитку 

гідроенергетики України на 

період до 2026 р. 

Довести частку маневрових потужностей ГЕС і 

ГАЕС у загальному балансі до 15,5% до 2026 р. 

2016 Національні 

47 ГЕС/ГАЕС Програма розвитку 

гідроенергетики України на 

період до 2026 р. 

Введення нових високоманеврових потужностей 

ГЕС‐ 640 МВт та ГАЕС ‐ 2900 МВт 

2016 Національні 

48 Урановий оксидний 

концентрат 

Концепція Державної 

цільової економічної 

програми розвитку атомно‐

промислового комплексу до 

2026 р. 

Технічне переоснащення та створення потужностей 

для виробництва діоксиду цирконію в обсязі 320 

тон/рік та початок випуску цієї продукції: 10 тон та 

100 тон діоксиду цирконію у 2025 та 2026 р. 

2021 В проєкті 

49 Вугілля Концепція національної 

програми трансформації 

Зменшення видобутку вугілля на 25% (державні 

шахти) 

2020 В проєкті 
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№ Сектор Документ Зобов'язання Дата 

прийняття 

Тип 

вугільних регіонів в Україні 

до 2027 р. 
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Перелік діючих стратегій/концепцій/програм 

 

• Програма діяльності Кабінету Міністрів України, 

затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 

№ 471; 

• Національна економічна стратегія на період до 2030 року, 

затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 03.032021 

№ 179; 

• Державна програма стимулювання економіки для подолання 

негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо 

запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 

2020-2022 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів 

України від 27.05.2020 № 534; 

• Енергетична стратегія України на період до 2035 року 

«Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність», схвалена 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 605-р; 

• Стратегія енергетичної безпеки, схвалена розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 04.08.2021 № 907-р; 

• Національний план дій з енергоефективності на період до 

2030 року, схвалений розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 29.12.2021 № 1803-р; 

• Національний план скорочення викидів від великих 

спалювальних установок, схвалений розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 08.11.2017 № 796-р; 

• Програма розвитку гідроенергетики на період до 2026 року, 

схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 

№ 552-р; 

• Державна економічна програма поводження з відпрацьованим 

ядерним паливом вітчизняних атомних електростанцій на 

період до 2025 року, затверджена постановою Кабінету 

Міністрів України від 11.08.2021 № 847; 

• Комплексна (зведена) програма підвищення рівня безпеки 

енергоблоків атомних електростанцій, затверджена 

постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2011 № 

1270; 

• Державна цільова екологічна програма першочергових 

заходів приведення у безпечний стан об’єктів і майданчика 

колишнього уранового виробництва виробничого об’єднання 

«Придніпровський хімічний завод» на 2019-2023 роки, 

затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 

21.06.2019 № 756; 

• Національна транспортна стратегія України на період до 2030 

року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 30.05.2018 № 430-р; 

• Концепція Державної цільової програми справедливої 

трансформації вугільних регіонів України на період до 2030 

року, схвалена постановою Кабінету Міністрів України від 

22.09.2021 № 1024; 

• Оновлений національно визначений внесок України до 

Паризької угоди, схвалений розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 30.07.2021 № 868-р; 

• План розвитку системи передачі на 2022-2031 роки, 

схвалений постановою НКРЕКП від 10.12.2021 № 2477 
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