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Основні тези
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❶ Концентрація вітрових та сонячних електростанцій у
регіонах, що характеризуються високим вітровим або
сонячним потенціалом, приведе до збільшення потреб у
балансуванні та обмежень електромережі

❷ Більшість механізмів, які скеровують інвестора при
виборі місця розташування об'єктів, такі як збори за
приєднання до мережі, не є гнучкими та залишають широкі
рамки для прийняття рішень на власний розсуд

❸ Рекомендуємо запровадити прозорий механізм
встановлення зборів за вимушені обмеження виробництва
електроенергії для нових установок ВДЕ



Мотивація

• За відсутності регулювання, інвестори 
обирають для розташування місця з 
найбільшим потенціалом: 
• Високою швидкістю вітру

• Високою інсоляцією 

• Це призводить до високої географічної 
концентрації об'єктів ВДЕ, а тому створює 
короткострокові ризики для української 
енергосистеми:
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Джерело: Dixi  (2018) Відновлювана енергетика в Україні

Мал.: розташування ВЕС (МВт)

Високого навантаження на мережі у відповідних регіонах, що 
може призвести до мережевих обмежень
Збільшення потреб у балансуванні у зв'язку з нерівномірним 
обсягом виробництва електроенергії за регіонами 



Існуючі методи контролю розташування мають недоліки

• Три типи методів контролю розташування, що 
застосовуються у інших країнах:

A) Диференційовані, залежно від місця розташування, збори за 
користування мережею/приєднання до мережі

B) Регіональні заборони/обмеження на розвиток ВДЕ

C) Тарифи для ВДЕ, що диференційовані за регіонами

• Потенційні недоліки цих методів:

Можуть надавати широкі дискреційні повноваження 
операторам розподільчих мереж/ оператору системи 
передачі/ регулятору, особливо якщо розрахунки ставок таких 
платежів здійснюються ситуативно та непрозоро

Ризик, що рішення будуть прийняті на основі не економічних 
факторів
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Рекомендуємо альтернативу: регіональні збори за 
вимушені обмеження виробництва електроенергії

• Регіональні плата за вимушені обмеження виробництва 
електроенергії
• розраховані на основі прозорої та простої формули

• є штрафом до тарифу за результатами аукціонів у євро / МВт*год

• залежать від фактичних вимушених обмеження виробництва у 
відповідному регіоні

• Ці ставки відображають рівень перевантаження мережі на 
момент підключення нової установки
• якщо рівень перевантаження змінюється, сума збору змінюється 

для нових установок, але не для вже існуючих.

• Для простоти слід починати з обмеження на регіональному 
рівні (тобто енергосистем або областей)

• Доходи від зборів повинні витрачатися на покращення стану 
мереж
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Регіональні плата за вимушені обмеження виробництва 
електроенергії: формула для вітрових електростанцій
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Збір за вимушені обмеження (євро/MВт*год) для нових установок
встановлюється залежно від обсягу збитків через вимушені обмеження у
відповідному регіоні за попередній рік (%) та результатів останніх аукціонів
(євро/МВт*год)

Збір за вимушені обмеження = збитки через вимушені обмеження за 
попередній рік * результат останніх аукціонів

CCt
r - збір за вимушені обмеження у євро/MВт*год, за рік t, у регіоні r

st-1
r - частка збитків через вимушені обмеження  у регіональних 

постачальників електроенергії, виробленої вітровими 
установками, у попередньому році t-1, у регіоні r

pt-1 - база цін у євро/МВт*год, у році t-1; результат останнього 
аукціону

CCt
r = st-1

r  . pt-1



Регіональні збори за вимушені втрати виробництва 
електроенергії: приклад для вітрових установок
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• Високий вітровий потенціал у регіоні A => низька собівартість генерації
(46 євро/МВт*год) => швидкі темпи розвитку вітроенергетики

• Висока концентрація ВЕС призводить до значних вимушених обмежень 
відпуску електроенергії протягом року (10%)

• Низький вітровий потенціал у регіоні B => вища собівартість генерації
(48 євро/МВт*год) => низькі темпи будівництва нових вітрогенераторів
=> менші вимушені обмеження виробництва електроенергії ВЕС (2%)

• Якщо аукціон для ВДЕ в Україні завершується при ціні 50 євро/МВт*год
• Найбільш конкурентоздатні проекти з регіону A не реалізуються

• Найбільш конкурентоздатні проекти з регіону B реалізуються

Р
е

гі
о

н Собівартість 
генерації новими 

ВЕС

Вимушені 
обмеження для 

ВЕС 

Плата за 
вимушені 

обмеження

Максимальна ціна на 
аукціоні

(LCOE) євро/MВт*год % євро/MВт*год євро/MВт*год

A 46 10% 5 (10% x 50) 51 (5 + 46) 

B 48 2% 1.0 49



Переваги та недоліки плати за вимушені обмеження 
виробництва електроенергії

Відображають по регіонах ті виклики, що можуть 
виникнути через велику частку генерації з ВДЕ, шляхом 
врахування збитків через вимушені обмеження

Простий и прозорий метод, який не надає дискреційних 
повноважень будь-якому гравцю на ринку

Обмежений в часі (наприклад, на перші 5 років експлуатації 
установки)

Плата автоматично зменшується, якщо обмеження, 
пов'язані з перевантаженням мережі, зникають

Як і кожен сигнал щодо розташування, не відображає всіх 
витрат системи і може стримувати розвиток ВДЕ у регіонах, 
де вони можуть розвиватися найефективніше
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Категоризація:  загальні витрати енергосистеми

У довгостроковій перспективі, об'єкти відновлюваної 
енергетики мають бути розташовані таким чином, щоб 
мінімізувати загальні витрати енергосистеми

• Загальні витрати енергосистеми = сума інвестицій у
• потужності генерації

• мережі

• потужності накопичення енергії

• та додаткові змінні витрати, напр. паливо та техобслуговування

У короткостроковій перспективі, Україна має уникати 
стримуючих мережевих обмежень та має мінімізувати потреби у 
балансуванні, щоб зменшити обсяг витрат в енергосистемі
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Типові рішення щодо контролю місць розташування, що 
застосовуються в різних країнах світу

A) Збори за користування мережею та/або за приєднання 
до мережі, що диференційовані географічно

Щоб належним чином фінансувати розширення мереж та 
керувати розміщенням об'єктів ВДЕ

B) Регіональні заборони/обмеження на розвиток ВДЕ

Регуляторні акти, які або забороняють встановлення нових 
об'єктів ВДЕ у певних регіонах з недостатньою пропускною 
здатністю мереж передачі або встановлюють обмеження за 
потужністю для кожного регіону

C) Тарифи для ВДЕ, що диференційовані за регіонами 

Метод, що дозволяє коригувати тарифи залежно від цінності 
виробленої електроенергії для системи
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A) Географічно диференційовані збори за приєднання до 
мережі

• Збори за приєднання до мережі – одноразові платежі виробників 
електроенергії з ВДЕ

• Збори можуть запроваджуватися за приєднання до розподільчих мереж та 
систем передачі

На рівні систем передачі, диференційовані суми зборів також можуть подавати 
сигнали щодо місць розташування*

• Визначення за класифікацією ENTSO-E
• Дуже неглибокі: Всі витрати розподіляються через тариф, підприємство, що 

приєднується, не платить додаткових зборів;
• Неглибокі: користувачі сплачують за інфраструктуру, коли підключають їхні 

установки до системи передачі (за лінії/кабелі та інше  необхідне обладнання);
• Глибокі: неглибокі + витрати на всі інші заходи з посилення/розширення існуючої 

системи передачі, що необхідні, щоб дозволити користувачеві приєднатися

• Збори, що встановлені в Україні за приєднання до розподільчих мереж, 
відображають регіональне силове навантаження енергосистеми

• Але збори, що встановлені в Україні, не подають сигналів щодо місця 
розташування
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* EWEA (2016) Меморандум EWEA щодо тарифів на користування мережами та режимів приєднання до мережі



A) Географічно диференційовані збори за користування 
мережею

• Збори за користування мережею для об'єктів ВДЕ
можуть бути визначені:
• в одиницях електроенергії (кВт*год) 
• в одиницях потужності (кВт)

• Збори можуть встановлюватися у фіксованій
сумі для всієї території, або залежно від
місця розташування

• У 5 країнах ЄС застосовуються збори, що
диференційовані географічно : Ірландія, 
Великобританія, Португалія, Швеція та Румунія

• Виробники електроенергії з ВДЕ не сплачують
зборів за користування мережею у Німеччині, 
Італії та Польщі

• Виробники електроенергії з ВДЕ в Україні не платять за користування 
мережею
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Джерело: EWEA (2016) 
Меморандум EWEA щодо 
тарифів на користування 
мережами та режимів 
приєднання до мережі



B) Регіональні заборони на розвиток ВДЕ

• Оператор мережі може заборонити приєднання нових об'єктів ВДЕ

• Заборона, як правило, встановлюється на обмежений час, доки не 
відбудеться розширення мережі

• Часто дискреційне, непрозоре рішення оператора

Приклад Великобританії:

• оператори розподільчих мереж (у Великобританії) центральних 
графств Англії, південно-західної Англії та Уельсу закрили мережу 
для нових великих проектів ВДЕ у Корнуоллі, Девоні, Сомерсеті та 
Дорсеті на період до 6 років*

• В Україні оператори розподільчих мереж можуть блокувати доступ 
до мереж новим установкам, щоб уникнути мережевих обмежень,
але правила не є прозорими
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• The Guardian (2015), Електромережі Великобританії стримує розвиток відновлюваної енергетики, попереджає установа з
торгівлі електроенергією, виробленою сонячними електростанціями



B) Регіональні обмеження на розвиток ВДЕ

• Обмеження на розташування об'єктів (ВДЕ) у кожному 
регіоні

• можуть визначатися як
• обмеження загальної потужності у певному році та регіоні

(тобто сумарні)

• річні обмеження на будівництво у певному році та регіоні
(тобто потокові)

Приклад Туреччини:

• Установки ВДЕ у Туреччині повинні будуватися у визначених 
регіонах з визначеною потужністю трансформаторів або 
підстанцій*
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* BloombergNEF (2018), ClimateScope 2018



C) Тарифи для ВДЕ диференційовані за регіонами

• Країна може коригувати не витрати
мережі, а безпосередньо тарифи 
на електроенергію, вироблену об'єктами
ВДЕ, залежно від місця розташування 
установки або профілю генерації 

Приклад Німеччини – метод
базисного потенціалу

• Визначається базова територія 
розташування (вважається як 100%) 

• Для територій, де середній потенціал виробництва електроенергії
нижчий за потенціал на базовій території, встановлюються 
пропорційно вищі тарифи

• Необхідно враховувати тип електростанції

• Інвестори не мають стимулів обирати місця з найвищим 
потенціалом. Таким чином можна зменшити концентрацію об'єктів 
ВДЕ на певних територіях.
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Оцінка методів

• Найкраще рішення щодо визначення розвитку об'єктів ВДЕ та 
мереж у регіонах ґрунтується на “підході мінімізації
загальних витрат системи” 

• Таким чином, всі представлені методи є лише “другими з 
найкращих рішень“ у порівнянні з методом “мінімізації 
загальних витрат системи” 

• На відміну від найкращого методу, їх можна відносно швидко 
та ефективно запровадити, щоб уникнути високої 
концентрації об'єктів ВДЕ на певних територіях

Україні необхідний метод, який можна швидко запровадити, 
аби уникнути ризику, що оператори мереж будуть 
застосовувати непрозорі дискреційні заходи до розгортання 
об'єктів ВДЕ.
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Всі представлені методи мають переваги і недоліки

A) Географічно диференційовані збори за використання мереж та/або приєднання 
до мереж

Цінові сигнали можуть подавати тонко налаштовані стимули (на територіях з 
обмеженнями мереж все ще можна будувати гарно спроектовані установки)

Збори за використання/приєднання до мереж мають бути прозорими 
(пропонує оператор мереж; затверджує регулятор)
Оператори мереж все ще мають значні можливості приймати дискреційні 
рішення

B) Регіональні заборони/обмеження на розвиток ВДЕ
Заборона є дуже ефективним методом
Оператори мереж можуть встановлювати заборони дуже непрозоро 

Державні органи можуть встановлювати обмеження політично прозоро
Ризик, що рішення будуть прийняті не на основі економічних факторів

C) Регіонально диференційовані тарифи для електроенергії з ВДЕ
Метод базового потенціалу є повністю прозорим, дискреційний елемент 
повністю відсутній

Метод базового потенціалу повністю знімає питання привабливості 
будівництва об'єктів у місцях з високим потенціалом
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Критерії оцінки

• Представлені методи мають різні переваги та недоліки

• При виборі методу, що підходить для України, необхідно 
врахувати:

Економічну ефективність: критерій виконується, якщо
заходи, які ним передбачаються, будуть дешевші за 
альтернативні, з огляду на витрати енергосистеми 

Ефективність: критерій виконується, якщо заходи 
дозволяють досягти встановлених цілей

Простоту: критерій виконується, якщо регулювання, 
пов'язане із запровадженням заходів, є максимально 
простим

Рівний доступ: критерій виконується, якщо забезпечується 
рівне (однакове) ставлення до всіх інвесторів
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