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ВІДНОВЛЮВАНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ



Стимули, що діють у моделі Оптового ринку Збереження стимулів у 
нової моделі ринку

Встановлення спеціальних «зелених» тарифів на 
електроенергію, вироблену з ВДЕ

так

Гарантування мінімального рівня тарифів в євро шляхом 
щоквартальний перегляду «зелених» тарифів відповідно 
до зміни курсу гривні до євро

так

Дія «зелених» тарифів до 2030 року так
Поступове зниження ставок «зелених» тарифів на 10% і 
20% для електростанцій, введених в експлуатацію після 
2019 і 2024 років

так

Застосування додаткових бонусів (5% або 10%) до 
«зеленого» тарифу за використання електростанціями 
обладнання вітчизняного виробництва

так

Гарантія купівлі всього обсягу електроенергії, відпущеної 
виробниками за «зеленим» тарифом

так

Гарантія оплати виключно у грошовій формі всього
обсягу електроенергії, відпущеної виробниками
електроенергії за «зеленим» тарифом

так

РЕГУЛЯТОРНІ СТИМУЛИ ДЛЯ ВДЕ У РИНКУ ЕЕ
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БАЛАНСУЮЧА ГРУПА 
ГАРАНТОВАНОГО ПОКУПЦЯ 

Оператор ринку
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ФУНКЦІОНОВАННЯ ВДЕ У НОВОМУ РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

РИНОК НА «ДОБУ НАПЕРЕД»
(маржинальне ціноутворення)

СЕС

ВЕС
ВНУТРІШНЬОДОБОВИЙ РИНОК 

ГЕС

ОПЕРАТОР СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧИ

АЕС

Компенсація  починаючи 
з 01.07.2020 р.

Виробники за 
«зеленим» 

тарифом

Виробники за 
«зеленим» 

тарифом

Виробники за 
«зеленим» 

тарифом

ГАРАНТОВАНИЙ 
ПОКУПЕЦЬ

ОПЕРАТОР РИНКУ

РИНОК ДВУСТОРОННІХ ДОГОВОРІВ

ОПЕРАТОР СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧИ
БАЛАНСУЮЧИЙ РИНОК

(купівля‐продаж небалансів)

РИНОК ДОПОМІЖНИХ ПОСЛУГ

Протягом перехідного 
періоду, 

з 01.07.2019 по 01.07.2020, 
АЕС надає послугу ГП із 
забезпечення збільшення 
частки ее з ВДЕ шляхом 
компенсація купівлі е/е 

по зеленому тарифу

Рух електроенергії, проданої 
виробниками електроенергії
за "зеленим" тарифом

Рух коштів для оплати 
виробникам електроенергії 
за "зеленим" тарифом



ВІДМІННОСТІ РАБОТИ ВДЕ У НОВОМУ РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Критерій Відповідно до Закону № 2019 У поточному часі

Суб'єкт, що купує е/е у ВДЕ  Гарантований покупець Оптовий постачальник е/е

Ринок (сегменти ринку), де здійснюється 
продаж «зеленої» е/е

Гарантованим покупцем на сегментах: 
РДД, РДН, ВДР

Виробниками в Оптовому ринку

Джерело компенсації для забезпечення 
оплати виробникам е/е за «зеленим» 
тарифом

Тариф на передачу е/е, що встановлюється 
Регулятором Оператору системи передачі*

Оптова ринкова ціна

Суб'єкт, що купує е/е у приватних 
домогосподарств (установок потужністю 
до 30 кВт) за «зеленим» тарифом

Постачальники універсальних послуг Постачальники е/е за регульованим 
тарифом

Відповідальність ВДЕ за небаланси Відсутня для діючих станцій, поступове
збільшення з 2021 року до 2030 року для 

нових
Відсутня

Вимоги до виробників для отримання
оплати за е/е за «зеленим» тарифом

Обов'язковість участі у балансуючій групі
Гарантованого покупця

Обов'язковість участі в Оптовому 
ринку

Договір купівлі‐продажу електроенергії Договір можна укладати після отримання
дозволу на будівництво та укладання
договору про приєднання до
електромережі, але до початку будівництва

Договір можна укладати лише після
побудови електростанції, що
використовує ВДЕ

*Протягом перехідного  періоду, з 01.07.2019 по 01.07.2020,  АЕС надає послугу ГП із забезпечення збільшення  частки ее з ВДЕ шляхом компенсація купівлі е/е по зеленому
тарифу
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ВДЕ У НОВОЇ МОДЕЛИ РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

•Підписання довгострокових договорів купівлі‐продажу електроенергії за «зеленим» тарифом з гарантованим покупцем до
2030 року
•Поступове введення плати за небаланс (відхилення від обсягу продажу електроенергії):

10% у 2021 році ‐ 100% у 2030 році
•Встановлення коридору (tolerance margin) у прогнозуванні обсягу виробництва електроенергії:
для ВЕС – 20%, для СЕС – 10%, для малих ГЕС – 5%

•Починаючи з 2019 року оператор системи передачі (ОСП) сплачує гарантованому покупцеві компенсаційній платежі на
покриття різниці між зеленим тарифом та ціною на ринку «на добу наперед». Такі платежі закладені в тариф ОСП.

•Звільнення від сплати за небаланси для об'єктів відновлюваної електроенергетики, що введені в експлуатацію до набрання
чинності Закону.

Відсоток відшкодування власних небалансів виробниками, яким встановлено зелений тариф:
0% до 
2020р. 

10% до 
2021р.

20% до 
2022р.

30% до 
2023р.

40% до 
2024р.

50% до 
2025р.

60% до 
2026р.

70% до 
2027р.

80% до 
2028р.

90% до 
2029р.

100% до 
2030р.

80% до 
2025р.

100% з 
2025р.

Особливості функціонування ВДЕ:
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діючі ВЕС

Проекти ВЕС згідно 10‐річного плану розвитку

Прогнозування виробником е / е
• використання при прогнозуванні даних тільки однієї ВЕС
(≈20 датчиків);

• низька точність прогнозів і як наслідок збільшення
розміру небалансу як для окремої ВЕС так і для
енергосистеми України;

• високий вплив похибки прогнозів на виробника е / е, що
негативно впливає на інвестиційний клімат країни.

Прогнозування системним оператором

• використання при прогнозуванні даних всіх ВЕС
України (близько 900 датчиків); *

• збільшення точності прогнозів і як наслідок зниження
розміру небалансів і зменшення їх впливу в масштабах
енергосистеми України.

* Включаючи проекти ВЕС згідно 10‐річному плану розвитку, без урахування АР Крим

ПРОГНОЗУВАННЯ ВИРАБОТКИ ВЕС
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СТИСЛІ ТЕРМІНИ
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ДІНАМИКА ЦІН ПРОДАЖУ В ОРЕ ВИРОБНИКАМИ (серпень 2017)

Середня ціна продажу 
електроенергії в ОРЕ
1003.83 грн./МВтг
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38%

36%

26%

Податки та сбори Транспортування
Виробництво, послуги

ПОРІВНЯННЯ СТРУКТУРИ РОЗДРІБНОГО ТАРИФА
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42%

14%

44%

Податки та сбори Транспортування
Виробництво, послуги

ЕС Україна

1,2% 28 % 



ВИВОДИ
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1. Забезпечення збалансованого розвитку електроенергетики

o Децентралізація потужностей
o Створення ринку потужності 
o Розвиток нових видів резервів
o Залучення резервів регулювання з країн ЄС

2. Створення рівних умов для всіх виробників у новому ринку

o Створення окремих балансующих груп
o Запровадження прогнозування на рівні ОСП
o Відповідальність за небаланси

3. Перехід від «управління» генерацією до управління попитом




