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Зарубіжний досвід підвищення ефективності передавання та розподілу
електроенергії, оптимізації втрат електроенергії в електромережах
всіх рівнів напруги
1. Загальний огляд ефективності передавання і розподілу електроенергії
та напрями зниження втрат електроенергії
Сьогодні світовий попит на електроенергію зростає швидше, ніж попит на
первинні енергоносії. Згідно з прогнозом Міжнародного Енергетичного Агентства
(МЕА) до 2030 р. темпи зростання попиту на електроенергію випереджатимуть у
1,5–2 рази темпи зростання попиту на первинні енергоносії.
Електрична мережа (усі її сегменти) розглядаються як основний об'єкт
формування нового технологічного базису розвитку функціональних властивостей
енергосистеми. Разом з тим сьогодні в багатьох країнах відбувається процес
старіння інфраструктури електромереж, зокрема в США період експлуатації майже
70% трансформаторних підстанцій та ліній електропередавання становить 25 і
більше років. У Росії 56% енергообладнання вже перевищили свій нормативний
термін експлуатації (30–40 років), а 7% – відпрацювали його двічі.
На діаграмі наведено протяжність магістральних електричних мереж у
провідних зарубіжних країнах.

Джерело: ФСК ЕЭС России, fsk-eees.ru
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Проведений за рубежем аналіз мережевої інфраструктури показав, що
наявність серйозних обмежень стримує її розвиток, особливо в районах з високою
щільністю населення і розвиненою промисловістю, при цьому існуюча технологічна
база практично вичерпала можливості значного підвищення продуктивності і
розвитку мережевої інфраструктури.
Проблеми з розвитку електричних мереж викликано інтенсивним зростанням
виробництва і споживання електроенергії, при цьому управління енергосистемами
ускладнюється із збільшенням частки розподілених і поновлюваних джерел енергії з
перемінними графіками генерації.
Підвищення пропускної спроможності – головний напрям збільшення обсягів
передавання електричної енергії в енергосистемі, що досягається шляхом
прокладання нових і реконструкції зношених ЛЕП з переходом на наступний клас
напруги аж до ультрависоких. При цьому передавання великих обсягів
електроенергії на великі відстані більш ефективно і стабільно здійснюється за
допомогою постійного струму.
Оперативний розподіл потоків потужності підвищує «живучість»
енергосистеми – здатність протистояти аварійним ситуаціям. Ефективним заходом
при цьому є оптимальний розподіл потоків потужності, який знижує навантаження
на слабкі перетини.
Підвищення керованості режимами електромережі дозволяє протидіяти
аварійним ситуаціям режимними заходами – програмами регулювання
навантаження, післяаварійного відновлення роботи мережі, поділу мережі на
автономно працюючі ділянки (за допомогою передач постійного струму (ППС),
вставок постійного струму (ВПС) і несинхронних зв'язків. У мережі, яка має засоби
швидкого управління режимами, підтримується стабільність напруги під час зміни
потоків потужності, управління споживанням електроенергії здійснюється за
допомогою вирівнювання графіків навантаження, забезпечується висока якість
електропостачання.
Електричні мережі, які становлять основу електроенергетичних систем, за
оцінкою Міжнародної ради з великих електричних систем (CIGRE), покликані
відігравати стратегічно важливу роль у процесі переоснащення та підвищення
технічного рівня передавання і розподілу електроенергії.
Незалежно від спрямованості сучасних розробок на світовому енергетичному
рівні відзначено особливості електричної мережі майбутнього:
• високий ступінь «живучості» під час роботи в напружених, швидкозмінних
режимах;
• розширення застосування ВПС та ППС, надпровідної техніки;
• гнучке управління потоками потужності (за допомогою силової електроніки і
фазоповоротних пристроїв та інших сучасних технічних засобів);
• широкомасштабний контроль і захист всієї мережі;
• висока ефективність (зниження втрат) транспортування електроенергії;
• регулювання вироблення та споживання електроенергії, у тому числі за
допомогою широкого розвитку інтелектуальних мереж і мережі «розумних»
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лічильників;
• підвищення якості електроенергії (стабільність напруги та малий вміст
вищих гармонік тощо);
• використання широкополосних систем зв'язку для управління та
спостереження за режимами;
• підвищена увага до розвитку розподіленої генерації та поновлюваних джерел
енергії (ПДЕ) та забезпечення надійного енергоспоживання.
Найважливіше місце в цих процесах відводиться розвитку ефективної
енергетичної сфери передавання і розподілу електроенергії та підвищенню
надійності електропостачання. Як один з напрямів вирішення проблеми надійності є
об’єднання енергетичних систем різних країн і регіонів, які йдуть шляхом створення
відповідних транснаціональних і трансконтинентальних енергетичних систем.
Зазначені тенденції чітко визначилися у світовій енергетиці кінця ХХ століття.
На основі координації управління і функціонування об’єднаних енергетичних
систем (ОЕС), які входять до великих енергетичних об’єднань (ЕО), досягають
оптимального і ефективного використання ресурсів як первинної енергії, так і
скорочення загальних втрат під час передавання і розподілу електроенергії.
Інтеграція (об’єднання на паралельну роботу) дає об’єднуючий ефект – появу
нових властивостей, яких не було у складових частинах, що проявляється, зокрема,
у підвищені рівня регульованості загального графіка навантаження об’єднаних
систем, зниженні його нерівномірності в добовому, тижневому і сезонному розрізах,
зменшенні залежності частоти електричного струму від коливань балансу
потужності. З’являється можливість оптимізувати режим енергосистем із
урахуванням нових критеріїв оптимальності, які включають кон’юнктуру ринку
паливно-енергетичних ресурсів, ефективність використання електромереж та
екологічні вимоги тощо.
Інвестиції є ключовим фактором побудови гнучких і ефективних електричних
мереж на основі нових архітектурних схем та інноваційних технічних рішень. Так,
за оцінкою ENTSO-E (Європейська мережа операторів систем передавання
електроенергії), інвестиції в системи передавання і розподілу електроенергії ЄС
становитимуть 500 млрд євро до 2030 р., 75% з яких піде на системи розподілу і 25%
– на системи передавання.
Втрати електроенергії в електричних мережах та її транспортування до
споживача є одним із основних показників економічності їхньої роботи. Він
наглядно відображає проблеми, які вимагають невідкладного розв’язання щодо
розвитку, реконструкції й технічного переоснащення електричних мереж,
удосконалювання методів і засобів експлуатації, обліку та керування
енергопостачанням.
Звітні або загальні втрати електроенергії в мережах складаються із суми
технічних і нетехнічних (комерційних) втрат.
Технічні втрати в елементах мережі (фізично обумовлені втрати, викликані
транспортуванням електроенергії по мережі від постачальників до споживачів),
визначаються розрахунком моделі мережі за методиками згідно з нормативними
документами. Уточнення визначення технічних втрат може бути здійснено за
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рахунок удосконалення математичної моделі мережі, розширення та достовірності
вихідних даних розрахунку, зокрема, графіків надходження електроенергії в мережу
за обліковий період, графіків навантаження основних споживчих вузлів,
поелементного розрахунку втрат, а також за рахунок оптимізації режимів мережі та
інших організаційних і технічних заходів.
Нетехнічні втрати являють собою фактичний небаланс електроенергії в
електричній мережі як різницю між відпуском електричної енергії в мережу і
корисним відпуском електроенергії споживачам і технічними втратами
електроенергії в мережі.
До складу нетехнічних втрат електроенергії входять втрати, які утворюються
під час виставлення рахунків; втрати від розкрадань, обумовлених наявністю
безхозних та безоблікових споживачів; втрати електроенергії, зумовлені похибками
виміру надходження в мережу та споживання електроенергії, неодночасністю
оплати за електроенергію побутовими споживачами, а також похибкою розрахунку
технічних втрат електроенергії в електричних мережах і похибкою вимірювальних
систем.
Відповідно до аналізу міжнародних енергетичних організацій відносні втрати
електроенергії під час її передавання та розподілу в електричних мережах у
більшості країн вважаються задовільними, якщо вони не перевищують 4–5%.
Втрати електроенергії до 8–8,5% вважаються максимально допустимими з точки
зору економічної ефективності передавання електроенергії електромережами.
Електричні мережі з втратами електроенергії під час транспортування до споживача
у разі перевищення зазначених показників вважаються економічно не ефективними.
Слід також зазначити, що в країнах інтенсивного розвитку економіки та
енергетики, зокрема Китаю завдяки впровадженню сучасного енергоефективного
обладнання та електромережевої інфраструктури відносні втрати електроенергії
знаходяться в межах економічно виваженого рівня 5,81%, що відповідає
досягнутому рівню в розвинених країнах ЄС та США.
Динаміку відносних втрат електроенергії в електричних мережах ряду
зарубіжних країн за 2000–2013 рр. наведено в таблиці.
Динаміка втрат електроенергії під час її передавання та розподілу
по відношенню до загального обсягу виробництва, %
2000
2003
2006
2009
2010
2011
2012
Європейський Союз
7,19
6,77
6,42
6,53
6,48
6,24
6,29
США
6,42
5,87
6,54
6,61
6,4
6,22
6,4
Канада
7,81
6,50
6,62
6,18
5,68
7,24
7,06
Китай
6,91
6,59
6,48
6,03
6,10
5,73
5,81
Індія
27,63
27,45
24,30
21,20
20,04
21,14
17,08
Австралія
7,14
6,54
6,75
5,90
6,16
5,27
5,07
Туреччина
19,02
17,11
14,07
14,88
14,31
14,11
14,89
Росія
11,60
12,09
10,83
10,79
10,13
9,97
9,98
8,89
8,71
8,68
8,67
8,17
8,10
8,12
Світ
Джерело: The Worldbank
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Із таблиці видно, що втрати електроенергії в ЄС, США, Китаї і Австралії є
найнижчими і знаходяться у межах 5,07–6,5%, найвищі втрати електроенергії в
мережах Індії і Туреччини (17,08% і 14,89%).
Високий рівень втрат електроенергії в мережах є наслідком недостатності
інвестицій у мережеву інфраструктуру й систему обліку електроенергії, відсутності
повномасштабних автоматизованих інформаційних систем збору, оброблення і
передавання даних про корисний відпуск електроенергії, невпорядковану структуру
потоків електроенергії в електромережах різних рівнів напруги, низький рівень
балансової та енергозбутової роботи в електричних мережах.
У країнах, де зазначені та інші проблеми не розв’язано, втрати електроенергії
в електричних мережах, як правило, є високими і в окремих випадках мають
тенденцію до зростання, наприклад Індія тощо.
Відповідно до статистики Енергетичного інформаційного агентства Уряду
США (Епегgу Information Аdministration) рівень втрат електроенергії в країні за
останні роки знижено до 6,4%.
Найменші втрати електроенергії під час її передавання та постачання є
характерними для електромереж Нідерландів, Німеччини, Фінляндії та Південної Кореї,
що є наслідком технічних рішень і цілеспрямованої політики. Так, у Нідерландах
використовують переважно підземні кабельні мережі, а довжина повітряних ліній
електропередавання є невеликою. В результаті цілеспрямованої роботи з розвитку,
реконструкції і модернізації електричних мереж у Південній Кореї за останнє десятиліття,
за даними корейської електроенергетичної корпорації Керсо, цей показник знижено з 6,7
до 4,5 % (без урахування втрат у мережах низької напруги).
Досить складною є ситуація з втратами електроенергії в ряді країн СНД, де
відмічається відносно високий рівень нетехнічних втрат.
Міжнародний досвід зниження втрат електроенергії в електричних мережах
свідчить про те, що в різних країнах підходи до вирішення цієї проблеми мають
багато спільного.
Основні напрями зниження технічних втрат електроенергії в електричних
мережах різних країн:
• оптимізація завантаження електричних мереж під час їх проектування,
експлуатації та розвитку;
• компенсація реактивної потужності та енергії;
• переведення електричних мереж на більш високі рівні напруги;
• застосування устаткування зі зменшеними технологічними витратами на
його функціонування, у тому числі сучасних трансформаторів зі зниженими
втратами холостого ходу та навантаження, впровадження сучасних автоматизованих
систем обліку електроенергії;
• скорочення тривалості ремонтних і післяаварійних режимів, виконання робіт
під напругою тощо.
Технічна складова втрат узагальнено підрозділяється на навантажувальну
(залежно від навантаження) та умовно-постійну.
Основними засобами зниження технічних втрат є будівництво, реконструкція і
модернізація ліній електропередавання, застосування нових типів проводів,
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впровадження технологій передавання електричної енергії постійним струмом та
ВПС, нових конструкцій силових трансформаторів з низькими показниками втрат
електроенергії, надпровідних кабельних ліній та газоізольованих кабелів,
розподільної генерації, нових систем на базі силової електроніки, сучасних
автоматизованих систем обліку електроенергії, інтелектуальних систем Smart Grid
тощо.
Сьогодні у світовій енергетичній сфері зростає застосування нових типів
проводів для ліній електропередавання, зокрема спеціальних композитних проводів
марок ACCR, AAACZ, AACSZ, Aero-Z тощо, у результаті чого підвищується
пропускна спроможність ліній, знижуються втрати і підвищується стійкість ліній
проти ожеледо-вітрових навантажень. У розподільних мережах знайшли широке
застосування ізольовані самоутримні проводи.
Слід виділити вплив на зниження витрат електроенергії під час її
транспортування впровадження технології передавання електроенергії постійним
струмом надвисокої напруги (HVDC) та застосування ВПС. Втрати в системах
HVDC включають втрати в лінії і втрати в перетворювачах змінного струму в
постійний і постійного на змінний струм. Втрати в кінцевих перетворювачах
становлять приблизно 1,0-1,5% від переданої потужності. Оскільки реактивна
потужність постійним струмом не передається втрати в лінії є мінімальними
порівняно із передаванням рівнозначної потужності змінним струмом.
Відповідно до досліджень компанії АВВ під час передавання однієї і тієї самої
потужності на наддалекі відстані (понад 500 км) загальні обсяги втрат під час
передавання електроенергії постійним струмом та втрати активної потужності на
корону є значно меншими.
Найбільшу зацікавленість щодо застосування ППС і ВПС виявляють країни
Європи, США, Китай, Канада і Японія, які використовують їх для підвищення
ефективності передавання електроенергії між енергосистемами (регіонами), так і
для паралельної роботи несинхронно працюючих енергосистем. Сьогодні найбільш
потужною у світі є Виборзька випрямноінверторна підстанція електропередавання
330/400 кВ (Росія – Фінляндія) потужністю 1400 МВт.
Широкого застосування у світовій енергетиці набуває впровадження
кабельних ППС (сьогодні відомо понад 20 об'єктів). Найбільшу протяжність
кабельної ділянки сьогодні мають ППС між Швецією і Німеччиною (250 км) і ППС
Basslink (Австралія – 290 км).
У США побудовано ряд ППС і ВПС. Найбільша з них — Тихоокеанська ППС
(3100 МВт, 1362 км). Споруджено також сім ВПС, які використовуються для
керованих несинхронних зв'язків енергооб’єднань.
Китайська електромережева компанія China Southern в період 2010–2013 рр.
побудувала лінію передавання електроенергії постійним струмом, яка з’єднує групу
ГЕС в провінції Юньнань з центрами навантажень в провінції Гуандун. Лінія
протяжністю 1418 км напругою ± 800 кВ пропускною спроможністю до 5000 МВт.
Ефективність передавання обумовлено скороченням втрат на 40% при передаванні
електроенергії порівняно з лінією змінного струму аналогічної потужності.
У Бразилії у 2014 р. введено в роботу найдовшу у світі лінію HVDC, яка
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з'єднала ГЕС на річці Мадейра з центром навантажень на південному сході країни.
Протяжність лінії 2375 км, напруга ± 600 кВ, пропускна здатність 7100 МВт. Втрати
в лінії майже на 50% нижче, ніж в аналогічній ЛЕП змінного струму.
Обмеженість застосування HVDC пов'язано, у першу чергу, з технічними
труднощами створення ефективних недорогих пристроїв для перетворення струму.
Сьогодні
створюються
потужні
гібридні
системи
передавання
електроенергії. До їх складу входять як ЛЕП змінного струму, які є основою
електроенергетичних систем, так і високовольтні ЛЕП постійного струму.
Практично всі нововведені ППС і ВПС після закінчення періоду
експлуатаційного доопрацювання мають енергетичну готовність до 99 % і, за
даними статистики є надійними елементами енергосистем.
Розроблено технології та розпочато впровадження міжсистемних кабельних
ліній постійного струму з елегазовою ізоляцією, які дають можливість ефективно
передавати значні обсяги енергії.
Кардинальне зниження втрат під час передавання електроенергії є можливим у
разі реалізації нових технологій надпровідності, застосування яких почалося в
останні роки. Підвищити надійність електропостачання, скоротити втрати
електроенергії, передавати великі потоки потужності за звичайних габаритів
кабелю, продовжити терміни експлуатації кабельних ліній, істотно зменшити площу
відчужуваних під будівництво кабельних ліній земель у мегаполісах дозволить
застосування надпровідних кабельних ліній. Сьогодні такі понадефективні
системи передавання електроенергії впроваджено у США (Нью-Йорк) та Німеччині
(Ессен).
Лінію електропередавання з надпровідним кабелем вперше було реалізовано в
2009 р. в промисловому масштабі в Нью-Йорку – 600-метровий кабель,
охолоджуваний рідким азотом, працює під напругою 138 кВ. Його пропускна
спроможність є в три рази вищою, ніж мідного.
У 2013 р. у м. Ессені (Німеччина) прокладено надпровідний кабель 10 кВ,
охолоджений рідким азотом. Цей кабель довжиною 1 км в сьогодні є найдовшим у
світі. Його пропускна спроможність майже в 5 разів вища, ніж традиційного кабелю.
Втрати і теплове випромінювання практично відсутні. Експлуатацію кабелю
розпочато восени 2013 р. На початку 2016 р. планується проаналізувати результати
роботи лінії і розглянути можливості розширення проекту.
За прогнозом компанії Industrieverband Supraleitung (Німеччина), у 2020 р.
випуск надпровідних кабелів має зрости до 25000 км на рік.
Застосування газоізольованих ліній (GIL) також приводить до зниження
втрат електроенергії. Завдяки своїм технічним, екологічним і функціональним
характеристикам, лінії електропередавання GIL застосовуються за необхідності
передавання електроенергії надвисокої напруги (EHV) і надвисокої сили струму
(EHC) в обмеженому просторі, наприклад за неможливості використання повітряної
лінії передавання (Німеччина, Франфуркт). Для виконання сучасних екологічних та
технічних вимог лінії GIL заповнюються ізолюючою газовою сумішшю (елегазом).
За останні роки в результаті широкого розвитку поновлюваної енергетики
традиційна модель функціонування електричних мереж у ряді країн і регіонів
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змінилася. Нові концепції розподіленої генерації, у тому числі за участю ПДЕ,
ставлять перед енергомережею серйозні проблеми і вимагають впровадження більш
досконалих систем управління і вирішення питання щодо застосування нових
топологій підвищення надійності електромереж, ефективних систем акумулювання
енергії та підвищення якості електроенергії.
Дослідженнями впливу розподіленої генерації на втрати в електромережах в
Німеччині з високою часткою вітрової та фотоелектричної генерації електроенергії
відмічено, що під час зростання частки мереж низької напруги сумарний рівень
втрат електроенергії знижуються лише до певного рівня насищення локальними
генеруючими джерелами. Відповідно до цього обсяги та темпи розвитку
розподіленої генерації має бути обумовлено відповідними техніко-економічними
розрахунками..
У світовій енергетичній практиці останнім часом продовжується пошук
напрямів розв’язання проблем підвищення надійності та ефективності розподільної
генерації, у тому числі мінімізації втрат при передаванні електроенергії, особливо в
умовах широкого впровадження вітрової та сонячної генерації.
Завдяки впровадженню «інтелектуальних» мереж до 2020 р. лише в країнах
ЄС на 20% планується підвищити ефективність споживання енергетичних ресурсів
через скорочення питомого споживання енергії на одиницю ВВП, на стільки ж
передбачено зниження шкідливих викидів у атмосферу. Очікується, що в зазначений
період обсяги електропостачання через «інтелектуальні» мережі перевищать одну
п'яту частину від загального їх обсягу.
Розвиток інтегрованих «інтелектуальних» мереж вимагає розроблення нової
динамічної архітектури оперативно-диспетчерського керування енергетичними
мережами в режимі реального часу та дієвих систем регулювання енергопотоків.
З метою підвищення керованості енергосистем, підвищення пропускної
спроможності електропередавання та зменшення втрат електроенергії під час
транспортування в електричних мережах у розвинених країнах ведуться інтенсивні
роботи зі створення та впровадження пристроїв гнучкого управління перетіканнями
реактивної та активної потужності та регулюванням напруги на високовольтних
лініях змінного струму (FACTS) із застосуванням статичних компенсаторів,
статичних синхронних поздовжніх компенсаторів та інших пристроїв.
Основними перевагами впровадження технологій FACTS у електроенергетику
є: підвищення економічної ефективності; збільшення пропускної спроможності
існуючих мереж; поліпшення статичної та динамічної стійкості; демпфірування
низькочастотних коливань потужності; ефективне регулювання рівня напруги,
управління потоками активної і реактивної потужностей згідно з трансакціями
енергоринку та програмами експорту-імпорту електроенергії; підвищення
надійності та зниження втрат електроенергії. В окремих випадках їх впровадження
пропускна спроможність систем передавання електроенергії може бути подвоєна.
У силових трансформаторах в основному переважають умовно-постійні
втрати. Втрати холостого ходу є особливо значними для трансформаторів малої
потужності розподільних трансформаторів, де вони на порядок є вищими, що
приносить значні збитки під час роботи розподільних електромереж. Наприклад,
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втрати в мережах енергокомпанії National Grid Plc (Великобританія) майже на 20%
зумовлено втратами в трансформаторах.
На вдосконалення конструкції трансформаторів, зниження втрат холостого
ходу спрямовано значні зусилля ряду зарубіжних фірм і в першу чергу – на
використання для магнітопроводу (осердя) матеріалу з істотно зниженими втратами
на перемагнічування й вихрові струми. Для широко застосовуваних сучасних сортів
холоднокатаної сталі з підвищеною магнітною проникністю та високим вмістом
кремнію рівень питомих втрат за останні 10–15 років знижено до 1,05–1,10 Вт/кг за
частоти 50 Гц. Кращі сорти сталі мають питомі втрати близько 0,85 Вт/кг.
Деякі компанії, зокрема, Siemens і АВВ впроваджують технології виробництва
трансформаторів з магнітопроводом з аморфного сплаву, які мають найбільш низькі
втрати холостого ходу. Зниження втрат холостого ходу таких трансформаторів може
досягати до 70% порівняно з трансформаторами, що виготовляються за традиційною
технологією.
У результаті реалізації в європейському трансформаторобудуванні програм
щодо вдосконалення конструкції та матеріалів втрати холостого ходу для умовного
трансформатора 220 кВ потужністю 200 MB∙А за останні 50 років знижено більш
ніж втричі, а навантажувальні втрати – удвічі.
У США також успішно реалізується програма (Energy Star) із впровадження
високоефективних трансформаторів зі зниженим рівнем втрат холостого ходу й
навантажувальних втрат. Реалізація програми дає можливість знизити втрати у
трансформаторах на 10 %, при цьому вартість зекономленої електроенергії сягає до
500 млн. дол.
Одним із напрямів зниження втрат у трансформаторах є використання
стрічкового кабелю з метою поліпшення заповнення вікна магнітопроводу, що
дозволяє знизити масу трансформатора на 6 – 15%, втрати холостого ходу – на 8 –
15% і навантажувальні втрати – більш ніж на 20%.
Принципово новим шляхом кардинального зниження втрат холостого ходу і
навантажувальних втрат у трансформаторі є застосування надпровідних матеріалів.
При зниженні до 40% маси трансформатора майже в два рази підвищується його
перевантажувальна здатність та екологічна безпека.
Впровадження нових технологій накопичення та зберігання електричної
енергії дає можливість компенсувати значний дисбаланс режиму енергосистеми та
знижує потребу у використанні для регулювання менш економічних резервних
потужностей теплових електростанцій в умовах роботи розподіленої генерації з
потужними джерелами непостійної вітрової та сонячної генерації. Потужні системи
акумулювання енергії з перетворювачами постійного струму в змінний є одним з
найбільш ефективних напрямів у розв’язанні цієї проблеми.
Найбільш потужну систему акумулювання енергії, виготовлену ABB на основі
нікель-кадмієвих акумуляторних батарей (BESS), розташовано в м. Фербенксі
(Аляска) – установка може поставляти 26 МВт протягом 15 хв, забезпечуючи
комунальному підприємству достатній час для підключення резервного джерела в
разі аварії.
Провідними компаніями, які випускають сьогодні акумулятори великої
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потужності, є ZBB Energy Corporation (Австралія), Premium Power Corporation
(США) і NGK (Японія).
На останній стадії розроблення перебувають системи акумулювання енергії
потужністю 100 МВт і понад 500 МВт. У проекті використовується запатентований
AES Energy Storage (США) алгоритм регулювання частоти, який оптимізує
застосування технологій акумулювання електроенергії.
Основними напрямами зниження нетехнологічних втрат є впровадження
сучасних систем і приладів обліку електроенергії.
Автоматизація обліку спожитої електроенергії на основі впровадження
сучасних автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ) є
одним із основних напрямів оптимізації втрат електроенергії в електромережах
розвинених зарубіжних країн. При цьому під час передавання електроенергії
магістральними електромережами використовують найбільш точні приклади обліку
електроенергії (клас точності: 0,1S; 0,2S), що економічно доцільно впроваджувати
за відносно великих потоків електроенергії.
У багатьох країнах з розвиненою ринковою економікою проблеми
автоматизації обліку електроенергії вирішуються шляхом впровадження
автоматизованих систем комерційного обліку побутових споживачів (АСКОЕ ПС).
У світовій практиці аналогічні системи мають позначення «AMR systems»
(Automatic Meter Reading – система автоматичного зчитування показів лічильників).
Провідні виробники під час розроблення простих, надійних і відносно дешевих
систем для побутових споживачів дотримувалися двох основних принципів: система
має бути рентабельною і забезпечувати підвищену надійність функціонування.
Сьогодні такі системи широко впроваджуються в багатьох країнах.
Поряд з піонерами і світовими лідерами у сфері використання системи AMR –
США, Канадою, Японією, Францією, Ізраїлем, Німеччиною, Швейцарією і Італією –
за останні роки зазначені системи впроваджуються і в країнах з економікою, що
розвивається, у тому числі в Росії та Україні.
Впровадження інтелектуальних систем обліку електроенергії (Smart
Metering),за умови ефективного метрологічного забезпечення, є важливим
елементом для створення «розумних» мереж Smart Grid з мінімізацією втрат
електроенергії.
Світова динаміка установлення «розумних» лічильників до 2020 р. має
становити 60% від необхідного загального світового попиту на прилади обліку.
Пристрої систем обліку Smart Metering містять у собі ряд різних технологій,
таких як зчитування, нагромадження і запам'ятовування інформації в режимі
реального часу та оповіщення про втрати енергії і моніторинг якості комунальних
послуг. Відмінною рисою «інтелектуальності» є наявність мікроконтролерів з
незалежним живленням протягом 5–10 років, радіоканалів і комунікацій на
передавання та приймання інформації.
У більшості країн із розвиненою ринковою економікою проблеми підвищення
ефективності
використання
енергетичних
ресурсів
і
регулювання
енергонавантаження реалізуються шляхом управління електронаввантаженням,
зокрема шляхом упровадження систем – AMM (Automated Meter Management) і AMI
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(Automated Meter Infrastructure), які дають змогу управляти режимом
енергоспоживання.
Системи AMR/AMМ/AMI об’єднують діяльність учасників ринку
електроенергії (виробників електроенергії, постачальників, передавальні організації,
розподільні компанії, споживачів) з виробниками сучасного електрозбутового
устаткування, законодавцями та регуляторами оптимізації діяльності як на ринках
електроенергії, так і в електроенергетичній, житлово-комунальній, транспортній та
інших галузях кожної країни.
Сьогодні у світовій енергетичній сфері реалізується ряд проектів з
впровадження технологій систем інтелектуального обліку Smart Metering. Зокрема,
Нова Зеландія вже повністю перейшла на 100%-ве використання «розумних»
приладів обліку електроенергії. Австралія і Китай у свою чергу планують довести до
100%-го оснащення споживачів «розумними» приладами обліку. У Великобританії
на державному рівні прийнято Кодекс балансування та розрахунків у енергетичній
сфері країни. У більшості країн ОЕСР та Євросоюзу реалізуються Програми
розвитку і впровадження сучасних автоматизованих систем обліку, у тому числі і
Smart Metering та інших складових «інтелектуальних» мереж
Провідні виробники сучасних систем і приладів обліку. У США лідером з
виробництва «розумних» приладів обліку електроенергії є швейцарська компанія
Landis+Gyr, яка займає 26% цього ринку. Другу половину ринку виробництва
сучасних систем обліку займають Sensus – США (21%), GE Energy – США (20%),
Elster –Люксембург (5%) і Echelon – США (3%). У Німеччині провідними
компаніями-виробниками лічильників і систем обліку є компанії Siemens AG,
Techem GmbH тощо. «Інтелектуальні» системи (Automative Smart Metering System
Data) на основі приладів обліку електроенергії, води, тепла та газу з системами
передавання інформації від приладів обліку до відповідних концентраторів по
радіоканалу виробляє компанія Techem GmbH. Зазначені системи через модеми
дають змогу відправляти інформацію з мережі GSM/GPRS в Інтернет-мережу з
визначенням адреси споживача.
Розвиток «інтелектуальних» мереж вимагає підвищених обсягів інвестицій, як
внутрішніх, так і зовнішніх.
За оцінкою МЕА, глобальний обсяг необхідних інвестицій у розвиток світової
енергетики до 2030 р. становитиме близько 16 трлн дол. США, у тому числі понад 2
трлн дол. на розвиток «інтелектуальних» мереж.
Нормативне супроводження підвищення ефективності передавання та
розподілу електроенергії.
Важлива роль в нормативному забезпеченні надійності передавання та
розподілу електроенергії відводиться державним регулюючим органам, які
здійснюють моніторинг надійності ЄЕС. Загальні правила сформульовано в
директивах, які визначають зобов'язання щодо аналізу надійності на національному
рівні в умовах лібералізованої електроенергетики. Зокрема, в Євросоюзі прийнято і
реалізується в країнах-членах ЄС понад 20 директив за конкретними напрямами
підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів, зокрема
електроенергії, як в галузі економіки ,так і в комунальній сфері, будівництві,
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машино- і приладобудуванні тощо.
Розвиток уже діючих і розроблення майбутніх енергосистем істотно
ускладнюється недосконалістю нормативно-правової бази, особливо в частині
єдиних міжсистемних і стандартизованих національних кодексів для передавальних
мереж та низький рівень координації в розробці технологій і проведенні досліджень.
Більшість
характеристик
електрообладнання
електричних
мереж
визначаються національними або міжнародними стандартами. Залежно від вимог
тієї чи іншої держави відповідність обладнання вимогам стандарту може бути
обов'язковим або добровільним.
До електроустаткування електричних мереж, зокрема, в Європейському
Союзі, застосовуються три рівні стандартів:
- міжнародні стандарти (ІСО, МЕК);
- європейські стандарти і норми (EN, HD);
- Національні стандарти (BSI, NF, DIN, NEN).
Слід відмітити діяльність міжнародних енергетичних організацій, зокрема
Міжнародної Ради з великих електричних систем високої напруги– CIGRE, яка
активно співпрацює з Міжнародною електротехнічною комісією (МЕК) в частині
аналізу проблеми і можливостей технічних рішень, у тому числі у сфері інтересів
енергосистем, міжсистемних зв’язків та розвитку розподільних мереж, а також
розвитку Smart Grids.
Діяльність CIGRE формує умови для стандартизації технічних рішень, які
закріплюються в положеннях міжнародних стандартів. Виконавчий комітет CIGRE
тісно співпрацює з більш ніж 10 технічними комітетами (ТК) МЕК, включаючи ТК
42 «Методика випробувань високих напруг і великих струмів», ТК 57 «Управління
енергосистемою і відповідний інформаційний обмін», ТК 77 «Електромагнітна
сумісність» тощо.
У цілому технічні видання CIGRE є всебічно опрацьованими документами, які
узагальнюють світовий досвід і є технічною основою для розроблення та оновлення
чинних стандартів.
Діяльність з передавання та розподілу електроенергії має носити системний
характер і охоплювати весь спектр доцільних і необхідних заходів, що дозволить
забезпечити функціонування електричних мереж з максимально можливим рівнем
ефективності.
2. Європейський Союз. Ефективність використання енергетичних
ресурсів та оптимізація втрат електроенергії в електромережах
Європейський Союз з урахуванням інтенсивного розвитку економіки країн і
розширення його складу все більше споживає енергії. Особливістю паливноенергетичного балансу держав Західної Європи є обмеженість запасів первинних
джерел енергії і нерівномірність їх розподілу по країнах.
За прогнозом МЕА, у період до 2030 р. високий рівень імпортозалежності ЄС
(понад 53%) зберігатиметься, потреба в енергоресурсах щорічно зростатиме на 1,7%
і досягне 15,3 млрд т нафтового еквівалента енергії (т н.е.).
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Європейський союз зосередив зусилля на розробленні та реалізації програм з
підвищення енергетичної безпеки, енергоефективності та енергоощадності.
Програми з підвищення енергоефективності націлено на зменшення втрат
енергії в процесах виробництва, передавання і розподілення електричної та теплової
енергії, а також видобутку і доставки вуглеводнів.
Європейська Комісія (ЄК), вищий орган виконавчої влади Європейського
Союзу, 25 лютого 2015 р. затвердила нову Стратегію створення Енергетичного
союзу ЄС до 2030 р. (Стратегія), якою передбачено зміни до прийнятої раніше
стратегії "Energy 2020".
У довгостроковій Стратегії встановлено обов'язкові цілі для країн-членів ЄС
до 2030 р.: підвищення енергоефективності на 27%, доведення до 27% рівня
використання поновлюваних джерел енергії та зниження викидів парникових
газів на 40%, що істотно перевищує раніше прийняті відповідні показники в
Енергетичній стратегії ЄС "Energy 2020".
Стратегією Енергетичного союзу ЄС до 2030 р. визначено п'ять
взаємопов'язаних положень, спрямованих на підвищення рівня енергетичної
безпеки, сталого розвитку та конкурентоспроможності, викладених у «Пакеті
Енергетичного союзу»: енергетична безпека, солідарність і довіра; об'єднаний
європейський енергоринок; енергоефективність; дослідження, інновації та
конкурентоспроможність; скорочення промислових викидів вуглецю.
У цих умовах першочергового, стратегічного значення набуває проблема
системного підвищення енергетичної ефективності всіх галузей економіки ЄС. При
цьому створення та інтеграція ринків енергії сприятиме більш ефективному
використанню енергетичних ресурсів і надійності енергопостачання. Із урахуванням
зазначеного завершення формування єдиного відкритого енергетичного ринку
сприятиме активізації інвестування в капіталомісткі енергетичні галузі (вугілля,
ядерна енергія тощо), а також у розвиток ПДЕ.
Для зниження зовнішньої енергетичної залежності ЄС, особливу увагу має
бути спрямовано на виконання заходів із підвищення енергоефективності економіки
ЄС на 20% до 2020 р. та на 27% – до 2030 р., що дозволить відповідно скоротити
щорічне енергоспоживання на одиницю створюваної доданої вартості.
Досягнення цієї мети залежатиме від повноти виконання Плану ЄС з
енергоефективності, положень Директиви 2012/27/ЄС, якими встановлено загальні
вимоги з підвищення енергоефективності в рамках ЄС, та Директиви 2010/31/ЄС з
модернізації житлового фонду, частка енергоспоживання якого в країнах ЄС у
сукупному обсязі енерговитрат перевищує 40%.
Директивами визначено також завдання з підвищення енергоефективності в
промисловості, де обсяги енергоспоживання нині перевищують 25% від загального
обсягу споживання енергії в ЄС. Для залучення приватних інвестицій у цей сектор
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економіки в поточному бюджетному періоді в рамках механізму розподілу
структурних фондів ЄС Єврокомісія планує брати участь у фінансуванні проектів з
енергоефективності на загальну суму 27 млрд євро. За рахунок національного
державного дофінансування цільових програм з енергоефективності зазначені
обсяги зростуть до 36 млрд євро, що сприятиме заохоченню приватних інвесторів до
впровадження сучасних технологій для підвищення енергоефективності виробничих
процесів на підприємствах з високим потенціалом енергоощадності.
У 2014 р. Європейською стратегією енергетичної безпеки визначено понад 30
проектів інфраструктури, які становлять основу заходів з підвищення рівня
надійності електропостачання і можливості об'єднання енергоринків. Відповідно до
цього визначено мінімальну кількість міжсистемних та міжкордонних енергетичних
зв'язків до 2020 р. для видачі генерувальної потужності. Необхідні заходи для
реалізації цієї мети викладено в Повідомленні ЄК і Рамковій Стратегії створення
Енергетичного союзу ЄС з рекомендацією Європейській Комісії підготувати у
2016 р. доповідь про необхідні заходи щодо подальшого розвитку міжсистемних
енергетичних зв'язків до 2030 р.
План ЄС щодо подальшого розвитку енергетичної інфраструктури
«Пріоритети енергетичної інфраструктури до 2020 р. і на подальший період до 2020
року» (Energy infrastructure priorities for 2020 and beyond) передбачає інвестиції в
реалізацію проектів енергоінфроструктури в обсязі 1 трлн євро, у тому числі понад
900 млн
євро
–
на
розвиток
міжсистемних
енергетичних
зв'язків
(електроінтерконектори).
Фінансування проектів енергоінфраструктури з бюджету ЄС, євро

Джерело: Європейська Комісія

У 2013 р. Планом переглянуто і запропоновано нові уточнені інвестиційні
потреби розвитку Європейського союзу на 2014-2020 рр. у розмірі 1,5-2,0 трлн євро
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– на розвиток інфраструктури у сфері енергетики, транспорту і швидкісних
широкосмугових електронних комунікацій:
•
з них 1,1 трлн євро – в енергетичний сектор:
–
500 млрд євро – модернізація та будівництво генерувальних
потужностей;
–
400 млрд євро – розподільні мережі;
–
200 млрд євро – магістральні мережі.
•
на транс'європейські електромережі – 200 млрд євро;
•
180–270 млрд євро – швидкісний і надшвидкісний широкосмуговий
електронний зв'язок;
•
550 млрд євро – транспорт.
При цьому передбачається, що приватний сектор нестиме більшу частину
витрат. Сьогодні Європейський інвестиційний банк за механізмом фінансування в
рамках європейських структурних та інвестиційних фондів вже надає відповідні
кредитні ресурси. З ринкових джерел фінансуватимуться інвестиції в
транс'європейські мережі на суму близько 100 млрд євро.
Визначено джерела фінансування інвестицій в енергетичну інфраструктуру
Євросоюзу:
•
ринок (тарифи на передавання електроенергії та інші платежі
користувачів мережі), власні кошти операторів;
•
залучені кошти;
•
пряма фінансова допомога інституцій ЄС.
Єврокомісія використовуватиме всі наявні інструменти економічної політики
в цій сфері та наполягатиме на повному виконанні країнами-членами положень
Третього енергетичного пакету внутрішнього енергоринку.
2.1. Коротка характеристика європейської енергосистеми в зоні
об'єднання ENTSO-E
Аналіз надійності та ефективності енергосистем в Європі проводиться на
національному рівні, а також на загальноєвропейському рівні в рамках кооперації
операторів магістральних мереж (TSO – Transmission System Operator), які в умовах
лібералізації електроенергетики мають зобов'язання системного характеру щодо
оперативного та режимного управління, а також розвитку основної електричної
мережі в Європейському Союзі. До 2009 р. спільна робота з аналізу надійності
енергосистеми об'єднаної Європи проводилася в рамках Європейського об'єднання
операторів електропередачі (ETSO).
З 2009 р. найвищою формою інтеграції операторів є Європейська мережа
операторів електропередавання ENTSO-E (European Network of Transmission System
Operators for Electricity), яка включає Союз операторів континентальної Європи
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(UCTE), Асоціацію операторів Ірландії (ATSOI), операторів Балтії (BALTSO),
операторів Скандинавських країн (NORDEL), Асоціацію операторів Великобританії
(UKTSOA).
Формування сучасної транс'європейської енергосистеми завершилося
об'єднанням UCTE та CENTREL, у результаті чого створено одне з найбільших
синхронно працюючих енергооб'єднань світу з високим рівнем надійності та
безпеки.
ENTSO-E об'єднує 42 оператори магістральних мереж із 34 країн і представляє
одну з найважливіших інфраструктурних основ європейської економіки,
промисловості та сфери послуг.
Діяльність ENTSO-E визначено нормативними положеннями Третього
енергетичного пакету законів про ринки електроенергії та газу. Утворення ENTSO-E
покликане посилити взаємодію операторів щодо забезпечення розвитку і контролю
міжсистемних перетоків потужності. Згідно з Регламентом ЄC 714/2009, ст. 8,
ENTSO-E має забезпечити розроблення:
• загальних засобів управління електричною мережею для координації в
нормальних і аварійних умовах, а також плани досліджень;
• Десятирічного плану розвитку мережі, включаючи аналіз балансової
надійності в Європі, з переглядом та внесенням необхідних уточнень і змін щодва
роки;
• рекомендацій з технічної взаємодії з операторами третіх країн;
• річної робочої програми;
• щорічного аналізу балансової надійності на літо і зиму.
Під час формування Енергетичної стратегії та Десятирічного плану розвитку
електромереж особлива увага Єврокомісією приділяється розвитку міждержавних,
транс'європейських
та
міжрегіональних
енергетичних
зв’язків
лініями
електропередавання високої напруги змінного і постійного струму, як основи
побудови сучасної об’єднаної загальноєвропейської енергетичної системи. Зокрема,
UCTE і NORDEL зв'язано між собою лініями постійного струму (підводними
кабелями) сумарною пропускною спроможністю 2000 МВт, через які здійснюється
інтенсивний реверсивний обмін електроенергією.
Формування сучасної транс'європейської енергосистеми у вигляді
енергооб'єднання UCTE/CENTREL є також результатом цілого ряду вдалих
об'єднань національних енергосистем на основі суворого дотримання встановлених
правил і стандартів усіма енергосистемами синхронної зони.
Сьогодні розглядається проект Балтійського кільця зі створення потужної
електричної мережі енергосистем прибережних країн Балтійського моря –
скандинавських країн, країн Балтії, Росії, Білорусі, Польщі та Німеччини. На заході
Балтійське кільце замикається підводними кабельними лініями постійного струму
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між Швецією і Німеччиною, Норвегією і Німеччиною, Швецією та Польщею; на
сході – лініями з Росії, Білорусі та балтійських держав; на півночі – вставкою
постійного струму у м. Виборзі та лініями скандинавських країн.
Для формування єдиного енергетичного ринку ЄС було прийнято рішення
здійснити План об'єднання балтійського енергетичного ринку – Baltic Energy Market
Interconnection Plan – BEMIP у 2009-2015 рр., реалізація якого природним чином
впливатиме на виробництво і споживання електроенергії державами Балтійського
регіону, які мають різні джерела забезпечення енергоресурсами. Крім того,
розроблено низку інфраструктурних проектів, важливих з точки зору інтеграції
ринків і виявлення потенційно надійних компаній. Серед них "NordBalt"
(потужністю 700 МВт), що з'єднує Швецію та Литву, "Estlink 2" – між Естонією і
Фінляндією (потужністю 650 МВт) і "LitPolLink" – між Польщею та Литвою
(потужністю 1000 МВт) які буде введено в експлуатацію в 2015 р.
Відповідно до енергетичної політики ЄС на найближчі двадцять років
Єврокомісія пропонує ввести ряд пріоритетних транспортних коридорів
енергетичної інфраструктури ЄС, зокрема спорудження електричних мереж:
- у відкритому північному морі та їхнє поєднання з мережами північної та
центральної Європи. Завдання цього коридору – транспортування електроенергії,
виробленої офшорними вітровими електростанціями до великих європейських
центрів та міст. Зазначений коридор уможливить використання електроенергії
гідроелектростанцій, розташованих як у Альпійських горах, так і північних країнах;
- додаткового з'єднання в південно-західній Європі для транспортування
електроенергії, виробленої вітровими, сонячними та гідроелектростанціями, на
територію континенту;
- магістральних у центрально-східній та південно-східній Європі для
посилення пропускної спроможності діючих регіональних мереж;
- магістральних для інтеграції балтійського енергетичного ринку до
загальноєвропейського.
2.2. Ринкове регулювання, законодавче і нормативно-правове
забезпечення підвищення рівня ефективності використання енергетичних
ресурсів
Відповідно до основних положень Третього енергетичного пакету ЄС до
березня 2012 р. передбачалося завершити формування Єдиного ринку електроенергії
ЄС, у тому числі й транскордонного передавання електроенергії. Для реалізації
зазначеного завдання прийнято Регламент Європейського Парламенту і Ради
Європейського Союзу 714/2009 від 13 липня 2009 р. щодо умов доступу до мереж і
транскордонного обміну електроенергією, а також Директиву 2009/72/ЄC
Європейського Парламенту та Ради від 13 липня 2009 р. щодо загальних правил
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діяльності та регулювання внутрішнього ринку електроенергії.
У зв'язку з тим що за 2010–2011 рр. для утворення єдиного ринку
електроенергії практично не було підготовлено та прийнято більшості документів,
які відповідали б засадничим принципам (12 правил і кодексів), Рада Євросоюзу
своїм рішенням на саміті Глав держав і Урядів ЄС (Брюссель, 2011) перенесла
термін створення Єдиного енергетичного ринку з 2012 р. на кінець 2014 р. з
покладанням відповідальності за завершення цієї роботи на національні регулятори і
мережеві компанії. У підсумковій заяві щодо вільного транспортування
електроенергії та газу самітом підтримано зусилля Євросоюзу відносно створення
Єдиного ринку електроенергії та газу.
Документи, які наразі готуються Європейською Комісією, дозволять
Євросоюзу визначитися щодо розвитку пріоритетної інфраструктури для
забезпечення функціонування внутрішнього ринку з інтеграцією поновлюваних
джерел енергії та забезпечення безпеки енергопостачання відповідно до Концепції
розвитку до 2050 р. європейської енергетичної системи. До 2015 р. жодна з країнчленів ЄС не має бути ізольованою від європейського внутрішнього ринку
електроенергії. Десятирічні плани розвитку мереж розробляються Мережевими
операторами електроенергії і газу (ENTSO-E і ENTSO-G) та Агентством зі співпраці
енергетичних регуляторів (ACER) за участю інших заінтересованих сторін. Ця
робота супроводжувалася розробленням довгострокової концепції на основі
енергетичної дорожньої карти 2050.
Для створення єдиного ринку електроенергії ACER доручено, у рамках його
повноважень, забезпечити визначення і розв’язання необхідних технічних
(узгодження, стандартизація тощо) і нормативних питань, пов'язаних з об'єднанням
мереж у сусідніх країнах, доступ до ПДЕ та впровадження нових технологій.
Виконується програма дій щодо надання допомоги країнам-членам ЄС у процесі
запровадження сучасних систем обліку електроенергії на основі смарт-лічильників
та ―інтелектуальної‖ електричної мережі, а також щодо заохочення створення нових
послуг у галузі енергетики.
Одним із ключових сегментів Єдиного ринку має стати внутрішній
європейський ринок електроенергії, для чого передбачено відмову від державної
монополії на відповідних ринках, у тому числі й на ринку електроенергії.
Євросоюзом прийнято ряд програмних і директивних документів щодо створення
внутрішнього європейського ринку електроенергії.
У 2003 р. Європарламентом і Радою Міністрів Європи було прийнято Другий
законодавчий пакет із лібералізації ринків електроенергії, який встановлював,
зокрема, загальні правила для внутрішнього ринку електроенергії та необхідність
їхньої реалізації країнами-членами ЄС у національному законодавстві до 2004 р.
через відповідні директивні документи.
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Ринки мають забезпечити повну лібералізацію відносин у сфері постачання
електроенергії та природного газу. У країнах-членах ЄС з липня 2007 р. усім
споживачам, у тому числі й побутовим, забезпечено право вибору постачальника.
У вересні 2006 р. було прийнято Постанову 1364/2006/ЄС Європарламенту й
Ради міністрів Європи про створення транс'європейської енергетичної мережі TENE (trans-European energy networks) і призначення європейських координаторів для
моніторингу і сприяння реалізації найбільш важливих і пріоритетних проектів у цій
сфері.
У зв'язку з незадовільним виконанням вимог Другого законодавчого пакету із
лібералізації ринків електроенергії і для уточнення положень енергетичної політики
Євросоюзом у вересні 2007 р. було прийнято Третій законодавчий пакет, основною
вимогою якого визначено забезпечення права споживачів на вільний вибір
постачальника, більш справедливих цін, розширення використання "чистої" енергії
й підвищення безпеки поставок.
Третій законодавчий пакет щодо внутрішнього ринку електроенергії включає
такі документи:
- Директива 2009/72/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 липня
2009 р. щодо спільних правил для внутрішнього ринку електроенергії, яка скасовує
Директиву 2003/54/ЄС;
- Директива 2009/73/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 липня
2009 р. щодо спільних правил для внутрішнього ринку природного газу, яка
скасовує Директиву 2003/55/ЄС;
- Регламент 713/2009/EC Європейського Парламенту й Ради від 13 липня
2009 р. про створення Агентства співробітництва органів регулювання енергетики;
- Регламент 714/2009/EC Європейського Парламенту й Ради від 13 липня
2009 р. про доступ до мережі для транскордонних перетоків електроенергії й який
анулює (ЄС) № 1228/2003;
- Регламент ЄС № 715/2009 Європейського Парламенту та Ради від 13 липня
2009 р. про умови доступу до мереж транспортування природного газу, який
скасовує Регламент ЄС № 1775/2005.
Однією з основних причин недостатнього прогресу в інтеграції ринків
електроенергії, поряд з незадовільним виконанням рядом країн вимог директив ЄС,
є діяльність у країнах ЄС різних моделей ринків електроенергії та правил торгівлі на
них. Розвиток транскордонної торгівлі електроенергією є можливим і за існуючої
розмаїтості моделей національних ринків електроенергії. У той же час головними
перешкодами для розвитку транскордонної торгівлі електроенергією на поточному
етапі є недостатня транскордонна пропускна спроможність ЛЕП і несумісність
застосовуваних методів режимного управління перевантаженнями на них.
Для забезпечення вільного перетоку електроенергії по єдиній європейській
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мережі, яка включає десятки тисяч дрібних постачальників альтернативної
електроенергії, необхідно впроваджувати масштабне будівництво нових
магістральних ліній, а також сучасну технологію інтелектуальних мереж (Smart
Grids, Smart Metering).
У зв'язку із зростанням частки розподіленої генерації в загальній потужності
енергосистеми вона набуває нової властивості – підвищення надійності в умовах
можливого розділення енергосистеми на окремі зони в разі аварійних ситуацій.
Реалізація такого напряму розвитку потребує відповідної модернізації діючих
електромереж.
Передбачається, що планування та управління регіональною передавальною
мережею на повністю інтегрованому регіональному ринку буде здійснюватися
централізовано.
2.2.1 План та основні директиви ЄС з енергоефективності
У 2011 р. Євросоюзом прийнято скоригований «План енергоефективності 2011» (Energy Efficiency Plan 2011) для підвищення ефективності використання
енергетичних ресурсів шляхом реалізації положень директивних та законодавчих
заходів, спрямованих на створення істотних вигод для населення, приватних
компаній та органів державної влади.
План з енергоефективності передбачає такі завдання:
• підвищення ефективності виробництва і транспортування електричної та
теплової енергії;
• реалізацію вимог щодо зниження питомого енергоспоживання промисловим
обладнанням;
• заохочення використання сучасних систем обліку енергоспоживання та
створення інтелектуальних енергосистем;
• створення форм звітності щодо споживання енергії для малих і середніх
підприємств;
• збільшення темпів реновації житлового фонду для досягнення прийнятих
показників ефективного енергоспоживання;
• щорічну реконструкцію органами державної влади як мінімум 3%
муніципальних будівель;
• включення показників енергетичної ефективності продукції до процедури
державних закупівель;
• установлення вимог щодо зниження енергоспоживання побутовою технікою;
• створення системи управління та обліку обсягів енергоспоживання для
корпорацій.
Планом дій з енергоефективності передбачено вдосконалення систем
використання енергоресурсів (генерації) із встановленням обов'язкових вимог щодо
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відповідного рівня енергоефективності для систем генерації з потужністю до
20 МВт; удосконалення положень Директиви 2004/8/ЄС щодо стимулювання
розвитку когенерації із запровадженням нових правил визначення та встановлення
рівнів енергоефективності когенераційних установок, енергоефективності систем
централізованого теплозабезпечення, доступу до мереж децентралізованих джерел
генерації, підтвердження нарощування обсягів використання нетрадиційних джерел
для виробництва електроенергії.
Реалізація Плану дій з енергоефективності дозволить до 2016 р. знизити
енергоємність економіки на 13% від рівня 2009 р.
На підтримку Плану дій щодо енергоефективності 25 жовтня 2012 р. ЕС
прийнято Директиву 2012/27/ЄС з енергоефективності. Директива встановлює
загальні заходи з підвищення енергоефективності в рамках ЄС, установлює правила,
спрямовані на усунення бар'єрів на ринку енергоносіїв, які перешкоджають
підвищенню ефективності використання енергії.
Починаючи з 30 квітня 2013 р. країни-члени зобов'язані щорічно повідомляти
Єврокомісії про хід реалізації національної політики енергетичної ефективності.
Країни-члени зобов'язані запровадити положення Директиви до національного
законодавства. Європейська комісія має розглянути хід реалізації основної мети –
досягнення передбачуваного стратегією рівня енергоефективності до 2020 р, і, за
необхідності, запропонує додаткові заходи.
Директивою з енергетичної ефективності 2012/27/ЄС виділено такі напрями:
• Підвищення ефективності енергетичної системи. Енергетичні компанії,
які підпадають під дію директиви, зобов'язані досягти визначеного директивою
рівня енергетичної ефективності процесу виробництва і транспортування енергії.
• Енергоаудит. Установлено перелік організацій і компаній, які оперують на
енергетичному ринку та які є великими споживачами енергії і підпадають під
вимоги Директиви про необхідність проходження процедури енергоаудиту.
Процедуру енергетичного обстеження запропоновано проводити не пізніше ніж
через три роки з моменту введення в дію директиви (2012 р.) і повторювати кожні
чотири роки кваліфікованими енергоаудиторами.
• Підвищення ефективності систем опалення та кондиціонування повітря.
До грудня 2015 р. всі країни-члени ЄС мають завершити і надати Єврокомісії звіти
за поточний стан справ і плани у сфері комбінованого виробництва теплової та
електричної енергії для опалення та кондиціонування повітря будівель.
• Розроблення механізмів фінансування. Органи державної влади кожної з
країн-членів ЄС мають розробляти та впроваджувати або використовувати вже
існуючі механізми фінансування інвестицій у сфері енергетичної ефективності.
• Загальноєвропейські та національні цілі. Директива визначає спільну мету
щодо зниження енерговитрат на одиницю ВВП в ЄС на 20% до 2020 р. При цьому,
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запропоновано щорічне зниження питомих витрат енергоресурсів на 1,5% з 2014 по
2020 р. від рівня 2009 р.
Кожна з країн має встановлювати власні цілі щодо підвищення енергетичної
ефективності та актуалізувати відповідні положення національної стратегії кожні
три роки.
Критерії енергоефективності насамперед мають стати обов'язковими в
основних сферах економічної діяльності. Серед запропонованих напрямів
найважливіша роль відводиться комбінованому виробництву тепла та електроенергії
(когенерації).
Європейська Рада в жовтні 2014 р. визначила нову орієнтовну мету на рівні
ЄС з підвищення енергоефективності до 2030 р. на 27% з уточненням у 2020 р.,
маючи на увазі доведення її до кінця періоду до 30%. Відповідно до цього ЄК
планує докорінно переглянути питання з енергоефективності та розглядати її як
самостійне джерело енергії на основі виконання заходів з енергоощадності. Під час
перегляду концепції ринку Єврокомісією відмічено, що ефективність використання
енергоресурсів і регулювання на стороні споживання мають конкурувати на рівних з
введенням відповідних генерувальних потужностей.
Значну частину робіт з підвищення енергоефективності має бути виконаною
на національному, регіональному та місцевому рівнях. Єврокомісія при цьому
заохочуватиме країни-члени приділяти першочергову увагу ефективності
використання енергетичних ресурсів під час формування та реалізації національної
енергетичної політики.
Реальність такого рішення ЄС підтверджується відповідними результатами
роботи з підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів на одиницю
ВВП за минулий період – у цілому по ЄС енергоємність ВВП за 1990-2013 р.
знижено на 45%, у тому числі в Німеччині – на 52%, у Великобританії – на 69%.
Сьогодні в цілому по ЄС енергоємність ВВП є на 36% нижчою ніж у США та на
58% нижчою проти загальносвітового рівня енергоємності ВВП.
В ЄС відповідними директивами введено в дію комплекс заходів з підвищення
ефективності використання енергетичних ресурсів в усіх секторах економіки.
Підвищення енергоефективності в будівельному секторі. Опалення та
охолодження є найбільшим джерелом попиту на енергію в Європі, більшість обсягів
імпорту газу в країнах ЄС використовуються для цих цілей. Значний виграш в
підвищенні ефективності може бути отримано в разі впровадження
централізованого теплопостачання та охолодження (із використанням систем
кондиціонування) відповідно до завдань Стратегії з підвищення енергоефективності.
Єврокомісія підтримуватиме пропозиції щодо спрощення доступу до
існуючих джерел фінансування і пропонуватиме "стандартні" умови фінансування
як фінансові інструменти керівним органам Європейських структурних та
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інвестиційних фондів і зацікавленим сторонам, сприятиме впровадженню нових
схем фінансування з урахуванням розподілу відповідних ризиків і доходів,
розроблятиме нові методи фінансової підтримки та технічної допомоги. Фінансова
підтримка має поєднуватися з технічною допомогою під час об'єднання малих
проектів у великі програми, що сприятиме зниженню операційних витрат.
На шляху до енергоефективного транспортного сектора з низькими
викидами вуглецю. На транспорт припадає понад 30% кінцевого споживання енергії
в Європі. Реалізація потенціалу його енергоефективності вимагає постійної уваги до
виконання норм викидів CO2 для легкових автомобілів і фургонів після 2020 р., а
також до впровадження заходів зі збільшення ефективності використання палива і
зменшення викидів CO2 для вантажівок з важкими умовами експлуатації та
автобусів.
Єврокомісія сприятиме використанню схем стягнення дорожніх штрафів і
зборів на основі принципів "забруднювач платить" і "користувач платить", а також
активізуватиме зусилля зі створення єдиної європейської транспортної зони на
основі більш оптимального використання парку автомобілів. Значної економії
палива можна досягнути також шляхом усунення перешкод для видів транспорту з
режимами меншої інтенсивності викидів парникових газів, таких, як залізниця,
морський транспорт, внутрішні водні шляхи, електротранспорт, а також через
надання цим напрямам більшої привабливості й економічної ефективності.
Єврокомісія вживатиме подальших заходів для сприяння швидкому
розгортанню необхідної інфраструктури, зокрема станцій заправляння паливом і
заряджання електромобілів відповідно до Директиви 2014/94/ЄС Європейського
парламенту та Ради від 22 жовтня 2014 р. з розгортання інфраструктури
альтернативного палива.
Для зниження залежності від нафти особлива увага ЄК приділятиметься
електрифікації транспорту, що сприятиме зменшенню викидів CO2 на транспорті,
особливо автомобільному (короткі та середні відстані) та на залізничному
транспорті. Європа має прискорити електрифікацію свого автомобільного парку та
інших видів транспорту і стати лідером із впровадження технологій
електромобільності та акумулювання енергії. Це вимагає повної інтеграції
електричних транспортних засобів у сфері міських перевезень і в електромережі – як
споживачів енергії, так і засобів акумулювання електроенергії.
У цілому Єврокомісією прийнято понад 20 директив ЄС у сфері
підвищення енергоефективності (додаток 1). Слід відзначити такі:
1) Європейська Директива 2006/32/ЄС про ефективність кінцевого
використання енергії і надання енергетичних послуг.
У директиві визначено планові завдання з енергозбереження на національному
рівні та установлено вимоги щодо реалізації її положень кожною країною-членом
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ЄС. Директивою встановлено, що держави-члени ЄС за рахунок виконання Плану
дій з енергоефективності зобов'язані щорічно забезпечувати економію енергії в
обсягах, які дозволять до 2016 р. знизити середній рівень енергоємності ВВП в
цілому по ЄС на 9%. Зокрема, у Польщі та інших країнах-членах ЄС більшу частину
основних положень Директиви ЄС з підвищення енергоефективності внесено в
національне законодавство.
2) Директива 2004/8/ЄС Європейського Парламенту та Ради про сприяння
спільному виробництву тепла й електроенергії (когенерація).
Завданням директиви є сприяння розвитку енергетичних когенераційних
установок з метою економії енергії та зниження викидів парникових газів, яка
втілюється за періодами:
- у короткостроковій перспективі виконання положень директиви дозволить
консолідувати діючі системи когенераційних установок і стимулювати будівництво
нових;
- у середньостроковій і довгостроковій перспективі передбачено створення
необхідних умов для розвитку високоефективної когенерації з відповідним
зниженням шкідливих викидів, у тому числі СО2.
3) Директиви щодо маркування продукції та екодизайну.
Рамкову Директиву 2005/32/ЄС щодо енергетичного маркування побутових
приладів та обладнання, впровадження маркування офісного обладнання "Energy
Star" спрямовано на зниження шкідливого впливу на навколишнє середовище
протягом усього життєвого циклу приладів – починаючи з конструювання й
закінчуючи утилізацією. Цей підхід отримав назву "екодизайн". Директива має
загальний характер і діє для приладів, які споживають енергію усіх видів
(електроенергія, тверде, рідке або газоподібне паливо). У 2008 р. зазначену
директиву переглянуто з метою розширення сфери дії на всі види приладів,
пов'язаних із споживанням енергії. У державах-членах ЄС прийнято відповідні
національні нормативно-правові акти та стандарти щодо реалізації цієї директиви.
Директива визначає також вимоги до так званого "сплячого" режиму
електроприладів (режим stand by).
Між США та ЄС у грудні 2006 р. було підписано угоду про програму
маркування енергоекономічної офісної оргтехніки (Energy Star), що відповідає
вимогам стандартів і технічній специфіці. Планується розширення дії маркування з
25 до 50 видів продукції, які становлять близько 10% від загального обсягу
товарообігу. Передбачено створення каталогу критеріїв маркування відповідно до їх
споживчих характеристик.
Директива 2010/30/ЄС щодо визначення обсягів споживання енергії та інших
ресурсів енергоспоживчими продуктами за допомогою маркування та стандартної
інформації про товар, а також норми із здійснення регулювання для окремих видів
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побутової техніки.
Практика показала, що маркування енергоощадності стало основним і
найбільш дієвим інструментом енергозбереження та відповідно зниження
енергомісності валового національного продукту і екологічного оздоровлення
навколишнього середовища.
Завдяки впровадженню практики системного вдосконалення побутової
техніки протягом останнього десятиліття продукцію основних фірм-виробників
доведено до вищої категорії – класу А; товари класів E, G практично вилучено з
продажу. Через законодавче забезпечення енергетичного маркування та екодизайну
споживачі можуть робити усвідомлений вибір при визначенні режиму споживання
енергії.
4) Директива ЄС 2003/96/EC щодо оподаткування енергоносіїв.
Директива Ради від 27 жовтня 2003 р. 2003/96/ЄС щодо оподаткування
енергопродуктів та електроенергії визначає загальні умови оподаткування
споживання енергоносіїв, у тому числі електроенергії. У разі використання
енергоносіїв та електроенергії як автомобільного палива або для обігрівання
сплачується відповідний податок. У разі використання енергоносіїв в хімічних
електролітичних і металургійних процесах податок не стягується. Відповідно до
цього директива встановлює мінімальні ставки оподаткування на автомобільне
паливо, паливо для промислового або комерційного використання, паливо для
опалення та електроенергію. Рівень оподаткування, який застосовується країнамичленами ЄС, не може бути нижчим від мінімальних ставок, установлених
Директивою.
5) Директива ЄС щодо заохочення використання поновлюваних джерел
енергії.
У грудні 2008 р. Європейським парламентом ратифіковано Директиву
2009/28/ЄC щодо використання поновлюваних джерел енергії (Directive on the Use
of Renewable Energy Source – DURES) як важливої складової енергетичної політики і
основних завдань із реалізації Плану дій з підвищення енергоефективності та
запобігання кліматичним змінам.
Директива DURES визначає загальні вимоги до впровадження використання
енергії з ПДЕ і порядок обміну статистичними даними між країнами ЄС для
реалізації спільних проектів як між країнами-членами ЄС, так і країнами третього
світу; формулює адміністративні процеси керування, інформування й навчання, а
також визначає можливість передавання електричними мережами енергії з ПДЕ.
Директива встановлює конкретні національні частки енергії, отримуваної з ПДЕ у
загальному обсязі енергоспоживання, у тому числі для комунальної сфери, будівель
і транспорту кожної країни-члена ЄС. Для цього країнам рекомендовано
стимулювати істотне збільшення використання в зазначених секторах технологій,
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що перетворюють енергію сонячної радіації, вітру, геотермальну, біомаси та інші
поновлювані джерела.
Окрім установлення обов'язкових завдань на частку валового кінцевого
споживання енергії з поновлюваних джерел, визначено необхідність інтеграції ПДЕ
в сектори транспорту, будівництва і міського розвитку. Директива також
установлює, що країни-члени співтовариства мають забезпечити доведення до
2020 р. частки споживання енергії з ПДЕ на всіх видах транспорту до 10% від рівня
кінцевого споживання. Директива вимагає встановлення ціни на енергію, яка
відповідає витратам виробництва і обсягам споживання енергії з урахуванням
екологічних та соціальних витрат.
Директивою визначено також необхідність розвитку інфраструктури систем
передавання та розподілу електроенергії, гідроакумулюючих електростанцій і
систем електропостачання. Країнам-членам запропоновано вжити належних заходів
для прискорення нормативно-правового забезпечення вільного доступу до
електричних мереж, що сприятиме притоку інвестицій у ПДЕ.
6) Директиви ЄС щодо енергоефективності будівель.
Європейським парламентом і Радою Євросоюзу прийнято Директиву
2002/91/ЄС «Енергетичні характеристики будівель» (Directive on the Energy
Performance of Building – EPBD), положення якої знайшли відображення в
національному законодавстві країн-членів ЄС. На виконання директиви у 2008 р. у
країнах-членах ЄС завершено роботу з перегляду пакету стандартів щодо
енергетичних характеристик будівель.
Директива EPBD визначає підхід до будівель як до єдиної енергетичної
системи. Залишаються обов'язковими для країн-членів ЄС запровадження
нормування енергетичних характеристик будівель відповідно до прийнятої
методології з установленням відповідних національних вимог до енергетичних
характеристик нових та існуючих будівель.
Відповідно до директиви всі споруджувані будівлі ЄС до кінця 2020 р. мають
відповідати показникам будівель із мінімальним або нульовим споживанням енергії
та більш розширеним використанням ПДЕ.
У 2010 р. було прийнято нову уточнену редакцію Директиви 2010/31/ЄС
щодо енергетичних характеристик будівель, EPBD-2010 (Energy Performance of
Building Directive), положення якої підтримуються більш ніж 40 стандартами EN,
затвердженими Європейським комітетом із стандартизації (Comité Européen de
Normalisation).
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Прогноз економії енергії на 2020 р. відповідно до Директиви EPBD-2010
Економія енергії

Група устаткування

Зниження
викидів СО2

млрд євро на рік

млн т н.е. на рік

млн т на рік

Побутова електротехніка (втрати в режимі
очікування чи у вимкненому режимі без
відключення від мережі)

4

2,6

13

Побутові водонагрівачі

15

28

60

Котли
Освітлення

30

47

120

Інше

17

10

50

Всього

80

95,6

282

14

39

Стандарти ЄС: EN 15603, EN 15615, EN 15217, EN 15459 характеризують
розрахунок загального споживання енергії в будівлі та встановлюють методи
розрахунку енергоспоживання в окремих інженерних системах і будівлях в цілому.
Регламент вибору вихідних даних для енергетичних розрахунків установлює
стандарт EN ISO 13790. До цього ж розділу також відносяться стандарти, які
визначають методи розрахунку систем охолодження (EN 15243), вентиляції (EN
15241), освітлення (EN 15193) і автоматизованих систем управління інженерним
забезпеченням будівель (EN 152332). Ці стандарти орієнтовано на можливість
впровадження в будівлях поновлюваної та нетрадиційної енергетики.
Стандарти, які визначають навантаження на опалення та охолодження будівлі
– EN ISO 13790. Ці стандарти встановлюють правила розрахунку
теплоенергетичного балансу (годину, тиждень, місяць, рік) будівлі за видами витрат
енергії.
Запровадження стандарту EN 15232 дає змогу оцінити стан
енергоефективності будівель, розподіливши їх за категоріями А, В, С і D. Не
дозволяється споруджувати будівлі категорії D, а існуючі зазначеного класу,
підлягають модернізації.
В ЄС встановлюються більш жорсткі норми і вимоги у стандартах щодо
енергоефективності під час будівництва нових і реконструкції діючих будівель
(Німеччина, Франція, Італія, Великобританія, Данія, Швеція тощо) і, перш за все,
щодо поступового переходу до спорудження будівель із пасивним чи нульовим
енергоспоживанням. У таких країнах, як Великобританія і Данія, до 2020 р.
передбачається перейти повністю на спорудження таких будівель.
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2.3. Нормативне й організаційне забезпечення надійності, якості
електроенергії та ефективності роботи електричних мереж в Європейському
Союзі
Важлива роль у нормативному забезпеченні надійності в Європейському
Союзі відводиться державним регулятивним органам, які здійснюють моніторинг
надійності електроенергетичної системи (ЕЕС). Загальні правила для країн-членів
ЄС сформульовано в директивах, які встановлюють зобов'язання з аналізу
надійності на національному рівні в умовах лібералізованої електроенергетики.
Згідно з директивою 2003/54/ЕС «Про загальні правила функціонування
внутрішнього ринку електроенергії» держава має здійснювати моніторинг
надійності ЕЕС, включаючи: аналіз балансу потужності, прогноз навантаження та
оцінювання запланованої або споруджуваної генерації, оцінювання якості
експлуатації електричної мережі, аналіз заходів із покриття пікового споживання та
дій у разі втрати одного або декількох джерел електропостачання.
Директива 2003/54/EC визначає загальні правила щодо вироблення,
передавання та постачання електроенергії у межах Європейського Союзу.
Директивою визначено відповідні норми щодо організації та функціонування
енергетичного сектора економіки країн-членів, критерії та умови доступу на
внутрішній енергетичний ринок. Згідно з директивою країни-члени самостійно
встановлюють права та обов'язки підприємств електропостачання і визначають
доступ виробників електроенергії на ринок на основі дозвільної або заявної системи.
Країни-члени мають забезпечувати доступ споживачів до систем електропостачання
на основі принципів недискримінації та транспарентності, у тому числі і щодо
тарифів, а також вживати заходи з підтримання відкритості своїх енергетичних
ринків.
Положення Директиви 2003/54/EC доповнюються нормами, закріпленими в
Регламенті Європейського Парламенту і Ради за № 1228/2003 від 26 червня 2003 р.
про умови доступу до мереж із метою транскордонного обміну електроенергією.
Цей Регламент націлено на створення справедливих умов для транскордонного
обміну електроенергією в умовах конкуренції та з урахуванням регіональної
специфіки країн-членів шляхом установлення єдиної тарифікації для доступу на
внутрішній ринок ЄС.
У наступній директиві 2005/89/EC закріплено вимоги щодо публікації звіту,
який має включати:
• аналіз експлуатаційної надійності електричної мережі за кожні 2 роки;
• прогноз споживання і генерації на період 5 років;
• аналіз перспективи надійності на період від 5 до 15 років;
• інвестиційні наміри операторів магістральних мереж на період 5 і більше
років.
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Правовим актом Євросоюзу щодо якості електроенергії є Директива
85/374/EEC, положеннями якої встановлено відповідальність виробника за
порушення стандарту якості електроенергії з відшкодуванням завданих споживачеві
збитків відповідно до національних нормативів якості електроенергії. Наприклад,
парламент Великобританії і Директорат водних ресурсів і енергії Норвегії прийняли
національні Технічні регламенти щодо якості напруги, а в Польщі обов'язкові для
дотримання норми встановлено наказом Міністра економіки. В інших країнах, де
обов'язкові норми не встановлено правовими актами, вони регламентуються
положеннями договору між "постачальником" і "споживачем" електроенергії па
основі норм національних Мережевих кодексів з дотриманням норм європейського
міжнародного стандарту EN 50160:2007.
У країнах Євросоюзу норми якості електричної енергії поділяються на три
групи:
норми якості електричної енергії установлюються національними
законами і технічними регламентами і мають строго обов'язковий характер для
енергопостачальних організацій. Порушення цих норм тягне за собою штрафи та
відкликання ліцензії енергопостачальних організацій;
норми якості напруги, які встановлюються національними стандартами в
країнах Євросоюзу для розподільних електропостачальних мереж напругою до
35 кВ на основі міжнародного європейського стандарту на якість напруги EN
50160:2007, який є основою для укладення договору з "Споживачем". У тексті
договору на постачання електроенергії за погодженням зі "Споживачем" можуть
бути інші норми, якщо дотримання норм стандарту EN 50160:2007 пов'язане зі
значним збільшенням вартості електроенергії, наприклад, унаслідок віддаленості
"Споживача". Штрафні санкції за порушення цих норм обумовлюються в договорах
на якість напруги;
норми якості напруги для магістральних електропостачальних мереж
напругою понад 35 кВ встановлюються енергопостачальними організаціями в
національних «Мережевих кодексах» на основі національних нормативних
документів.
Енергетична політика в ЄС здійснюється за активної участі регулятивних
організацій. З 2003 р. діє некомерційна Рада європейських енергетичних регуляторів
CEER (Council of European Energy Regulators), яка об'єднує 29 регулятивних органів
з 27 країн-членів ЄС, а також регулятивні органи Ісландії та Норвегії. CEER
створена для захисту інтересів споживачів в умовах формування єдиного ринку
електроенергії та газу в Європі і працює в тісній взаємодії з Європейською групою
регуляторів електроенергії та газу ERGEG (European Regulators Group for Electricity
and Gas) – дорадчим органом при Європейській комісії.
30

2.4. Огляд динаміки втрат електроенергії в електромережах європейських
країн
Втрати електроенергії в електричних мережах є одним із основних показників
економічності їхньої роботи, індикатор стану та якості системи обліку
електроенергії, ефективності енергозбутової діяльності енергопостачальних
організацій.
Цей індикатор наглядно відображає проблеми, які вимагають невідкладного
розв'язання як щодо розвитку, реконструкції й технічного переоснащення
електричних мереж, так і необхідності удосконалювання методів і засобів
експлуатації та управління енергопостачанням.
Аналіз втрат електроенергії в мережах усіх рівнів напруги показує, що в
межах 3,5 – 6,5% знаходяться зазначені показники таких держав, як Фінляндія,
Німеччина, Австрія, Данія та ряд інших, що видно з таблиці, наведеної нижче.
Втрати електроенергії у Швеції, Чехії, Словаччині також відповідають зазначеному
рівню.
Динаміка втрат електроенергії під час передавання та розподілу
електроенергії від загального обсягу виробництва
в окремих країнах ЄС, %
Країна
2000 р.
Австрія
5,34
Болгарія
15,48
Великобританія
8,32
Греція
8,00
Данія
5,84
Естонія
14,58
Італія
7,11
Латвія
23,98
Нідерланди
4,55
Німеччина
5,96
Норвегія
8,2
Польща
9,94
Словаччина
5,70
Угорщина
13,75
Фінляндія
3,76
Франція
5,67
Чехія
6,80
Швеція
7,45
Європейський
7,19
Союз
8,89
Світ
Джерело: The Worldbank

2003 р.
5,67
14,24
8,11
8,51
4,44
11,66
7,30
22,69
4,42
4,50
8,66
9,64
6,26
12,42
4,09
5,65
6,14
7,88

2006 р.
5,39
10,78
6,99
8,47
3,44
11,07
6,48
16,72
4,61
4,58
8,34
8,72
4,48
11,05
3,71
5,59
5,84
7,58

2009 р.
5,00
10,65
7,56
6,59
6,5
10,09
7,06
13,31
3,88
4,28
5.79
8,29
3,02
10,04
3,85
6,57
5,49
7,25

2010 р.
5,36
9,74
7,04
5,28
6,75
8,08
6,88
10,94
3,77
4,54
7,7
7,54
3,12
10,17
3,43
6,28
5,23
7,13

2011 р.
5,64
8,79
7,64
4,77
6,22
7,36
6,93
10,11
4,08
4,27
6,42
6,52
4,82
10,52
3,44
5,22
5,08
7,03

6,77
8,71

6,42
8,68

6,53
8,67

6,48
8,17

6,24
8,10

31

2013 р.
5,40
9,08
7,92
3,65
5,52
7,35
6,93
9,06
4,18
3,94
7,98
6,30
4,49
10,65
3,84
5,42
4,82
6,53
6,00
8,00

Наведена динаміка втрат електроенергії за період з 2000 по 2013 роки
свідчить, про те, що в більшості країн Євросоюзу у результаті реалізації ряду
ефективних технічних та інвестиційних програм і заходів, запровадження сучасних
систем обліку та керування енергопостачанням втрати електроенергії суттєво
знизилися. Зокрема, у Німеччині – з 5,96 до 3,94%, у Польщі - з 9,94 до 6,30%,
Естонії - з 14,58 до 7,35%, у Латвії – з 23,98 до 9,06% в умовах підвищеної уваги до
питань енергоощадності у складі ЄС.
Перевищення економічно обґрунтованого рівня втрат свідчить про те, що до
структури звітних втрат входить відповідна комерційна (нетехнічна) складова.
Розв'язання проблеми зниження втрат електроенергії в електричних мережах
вимагає активного пошуку шляхів її вирішення та нових підходів до вибору
відповідних заходів, а головне – до організації на державному рівні впровадження
сучасних ефективних технологій та систем обліку обсягів споживання
електроенергії, перебудови роботи збутової діяльності та оптимізації заходів щодо
зниження втрат електроенергії при її транспортуванні та розподілі.
Проблема зниження втрат електроенергії в електричних мережах стає одним із
основних завдань забезпечення фінансової стабільності енергопостачальних
організацій. Про це свідчить і досвід найбільш розвинених країн, наприклад
Німеччини, де, за повідомленнями VDEW (Verband der Elektrizitaetswirtschaft), з
1990 р. протягом 15 років енергокомпанії щорічно вкладали в реконструкцію і
модернізацію електричних мереж від 2,5 до 4 млрд євро, що дало змогу знизити
втрати до 4,5%; це при тому, що до об'єднання країни втрати електроенергії в
східній частині НДР перевищували 8%.
Високий рівень втрат електроенергії в мережах – це об'єктивний стан для
країн із економікою й енергетикою, яка реформується, ознака наявних розривів між
платоспроможністю споживачів і тарифами на електроенергію. Відповідно це є
також одним із показників недостатності інвестицій у мережеву інфраструктуру,
перш за все в побудову сучасної системи обліку електроенергії, відсутності або
недостатності повномасштабних автоматизованих інформаційних систем збору,
оброблення і передавання даних про відпуск електроенергії, невпорядкованості
структури потоків електроенергії в електромережах різних рівнів напруги, низького
рівня режимної та балансової роботи в електричних мережах енергооб'єднань.
У країнах, де зазначені та інші проблеми не розв'язано, втрати електроенергії в
електричних мережах, як правило, є більш високими і в окремих випадках мають
тенденцію до зростання.
Відносно високий рівень втрат електроенергії в електричних мережах країни
свідчить про проблеми, які потребують невідкладного вирішення:
реконструкція і технічне переоснащення електричних мереж;
удосконалення систем обліку електроенергії в першу чергу – в частині
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заміни застарілих приладів, оперативності і точності збору даних про обсяги
відпущеної в мережу та спожитої електроенергії;
підвищення
повноти
розрахунків
за
поставлену
споживачам
електроенергію;
налагодження
конструктивної
взаємодії
електромережевих
і
енергозбутових організацій під час розрахунку і аналізу фактичних та прогнозних
балансів електроенергії в електричних мережах тощо.
2.4.1 Досвід країн ЄС щодо оптимізації втрат електроенергії. Боротьба з
нетехнічними (комерційними) втратами
Інтелектуальний облік є один із ефективних заходів зі зниження нетехнічних
втрат – впровадження інтелектуального обліку електроенергії (Smart Metering).
Невід'ємною частиною концепції Smart Grid є "розумні" лічильники –
прилади, завдяки яким споживач може проактивно керувати процесом
енергоспоживання в режимі онлайн. Дослідження Network Research показало, що
90% користувачів, маючи можливість відстежувати на моніторі поточні витрати
електроенергії в будинку, починають знижувати споживання енергії, просто
вимикаючи невикористовувані прилади. Установлення "розумних" лічильників
дозволяє скоротити витрати на електроенергію як мінімум на 3% і більше. У
масштабі одного домогосподарства, можливо, це є не дуже великою економією, але
в масштабі міста або регіону вона цілком відчутна. Енергетики завдяки точному
контролю споживання можуть перерозподіляти вироблену енергію, спрямовуючи її
на потреби підприємств або, через єдину мережу – в інші регіони.
Статистика компанії EnBW (Німеччина) в частині зміни енергоспоживання під
час використання "розумного" лічильника для проактивного контролю власного
навантаження свідчить про те що:
в цілому досягається зменшення споживання на 5%;
33% абонентів досягає зменшення споживання на 10%.
Упродовж останніх 10 років більше 5 млрд євро було інвестовано в понад 300
проектів створення "розумних мереж" електропостачання в Європі, з яких близько 4
млрд інвестовано в розроблення і впровадження "розумних лічильників" як одного з
основних засобів підвищення енергоефективності.
Сьогодні Італія є єдиною країною, де все населення має "розумні лічильники",
Швеція також майже досягла цього результату. За планами Євросоюзу, до 2020 р.
"розумними" лічильниками має бути обладнано 80% усіх житлових будинків.
Стрімко зростає кількість проектів із впровадження "розумних" лічильників,
їхнє установлення є частиною енергетичних реформ багатьох європейських країн. У
Великобританії прийнято рішення до 2019 р. установити 53 млн лічильників
(газових та електричних) на суму 12 млрд євро; при цьому заощаджені на
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ефективному використанні електроенергії кошти повністю покриють витрати.
У Франції компанія ERDF до 2020 р. планує встановити 35 млн лічильників
Linky на суму понад 4 млрд євро. У цілому впровадження "розумних лічильників"
має створити відповідний спеціалізований ринок (виробництво лічильників, їхнє
встановлення та обслуговування) в обсязі від 40 до 50 млрд євро до 2020 р.
У Норвегії регулятор зобов'язує енергокомпанії завершити впровадження
сучасних систем обліку до кінця 2015 р., а в Іспанії відповідно до урядового рішення
в країні до 2018 р. має бути забезпечено ними всіх споживачів електроенергії.
На європейському ринку електроенергії працює ряд великих компанійпостачальників та інтеграторів результатів "інтелектуальних" вимірювань.
В Італії енргоконцерном Enel за підтримки держави реалізовано найбільш
ефективний і повномасштабний проект Telegestore із впровадження системи Smart
Metering, у рамках якого у фізичних осіб вже встановлено близько 33 млн
"розумних" лічильників. Сьогодні інтелектуальна система обліку компанії Enel
дозволяє економити в країні щорічно близько 500 млн євро за терміну окупності
витрат 4-5 років. Впровадження "розумних" систем обліку електроенергії сприяло
скороченню перебоїв у роботі мережі й пов'язаних з цим витрат. У країні за шість
років середній показник відключень знижено з 128 до 49 хв, а загальний річний
обсяг зекономлених коштів збільшено на 930 млн євро порівняно з 2001 р., коли
програма стартувала. Реалізація проекту потребувала значних фінансових вкладень
– інвестиції компанії Enel перевищили 2,1 млрд євро на впровадження сучасних
вимірювальних систем. Для споживачів же перехід на нову систему здійснено
безкоштовно. У реалізації проекту брали участь 650 регіональних фірм із заміни
лічильників; 5 підприємств, які виготовляють прилади обліку в Європі та Азії; понад
50 постачальників компонентів для систем обліку. За оцінкою компанії Enel,
вдалося взяти під контроль понад 3 млн неплатників, що призвело до зниження
нетехнічних втрат (крадіжок) електроенергії.
Довідково. В Італії проживає 60 млн населення, її площа становить 301 тис. км2.
Налічується понад 30 млн абонентів електроенергетичних служб і майже 20 млн
абонентів компаній фіксованих послуг. Споживання електроенергії в Італії становить
317 терават-годин на рік.

Система Telegestore складається з трьох основних частин: дистанційної
системи обліку, системи керування абонентами та системи надання додаткових
послуг. Проект було розпочато в червні 2000 р. з розроблення дистанційної системи
обліку. До складу системи Telegestore входять лічильники електроенергії,
концентратори, модеми, центральна система та операційний зал.
Дистанційна система керування обліком компанії Enel стала одним з еталонів
у світовій практиці. Компанія Enel співпрацює більш як із 80 енергокомпаніями
світу і виконує значні обсяги робіт із впровадження сучасних автоматизованих
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систем у ряді інших країн. Зокрема, у Великобританії (27 млн од.), Каліфорнії
(12 млн од.), Канаді (4,3 млн од.) та в ряді країн СНД. Програма впровадження
сучасних систем обліку довела свою ефективність, стала орієнтиром для інших
світових компаній.
В Іспанії компанією Endesa, яка є дочірньою компанією Enel Group, за 2011–
2018 рр. передбачено замінити близько 13 млн традиційних приладів обліку по всій
країні на "розумні" лічильники, до 2016 р. – 70%, а до 2018 р. – 100%.
У регіонах країни, які компанія Endesa обслуговує як дистриб'ютор
електроенергії, установлено 3,5 млн приладів обліку, включаючи Каталонію,
Арагон, Канарські та Балеарські острови, Андалусію, Естремадуру.
Заміна лічильників для клієнтів виконується абсолютно безкоштовно. Клієнти
лише оплачують оренду лічильника згідно з установленими тарифами, єдиними для
всіх компаній-дистриб'юторів.
Станом на кінець 2013 р., у 13 європейських країнах було розроблено
регуляторні дорожні карти для розгортання робіт з установлення інтелектуальних
систем обліку: Швеція, Італія, Фінляндія, Естонія, Норвегія, Франція, Іспанія,
Австрія, Ірландія, Нідерланди, Великобританія тощо.

Джерело: звіт Berg Insight (Швеція)

Уряд Данії планує до кінця цього десятиліття повністю охопити всіх
споживачів інтелектуальними лічильниками, сприяючи їх впровадженню
енергокомпаніями на державному рівні. У таких країнах, як Кіпр, Польща,
Португалія і Румунія також прийнято відповідні заходи щодо впровадження
інтелектуальних систем обліку електроенергії.
Цікавою є система дистанційного обліку електроенергії, впроваджена у
другому за величиною шведському місті Ґетеборзі з населенням близько
півмільйона людей. Компанія Göteborg Energi об'єднала 265 тис. приладів обліку в
мережу ZigBee за допомогою 8 тис. концентраторів. Мережа ZigBee є
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самопоновлюваною і самоналаштовуваною. Якщо сигнал не може віднайти свій
звичайний маршрут, то він надійде на інші модулі ZigBee з послідуючим виходом у
систему.
Крім застосування систем автоматизованого обліку та інтелектуальних
лічильників, для боротьби з нетехнічними втратами електроенергії використовують
і інші засоби, наприклад, передоплата. Зокрема, у Німеччині, застосовується система
передоплати за електроенергію ENERLYTOR, за якою до лічильника підключено
спеціальний зчитувальний пристрій, а також апарат для вимкнення. Після внесення
кредиту в пункті оплати енергопостачальної компанії (або через Інтернет) споживач
отримує спеціальну чіпову картку, яку розміщують в зчитувальному пристрої
системи ENERLYTOR. У міру споживання енергії кошти з картки списуються. За
несвоєчасного поповнення рахунку, після відповідного попередження, вимикач
автоматично знеструмить споживача. Кожна система передоплати має
індивідуальний код. Пломбування зчитувального пристрою, кодування комунікацій
системних компонентів, а також протоколювання регулярного приймання зв'язку
дозволяє досягти високої надійності роботи системи.
Швейцарською енергопостачальною компанією BKW FMB Energie AG
впроваджено систему передоплати за електроенергію типу PMS-400. Виробник
системи – німецька компанія PMS Elektronik GmbH. Як і в системі ENERLYTOR,
тут також використовуються чіпові картки.
Важливо відзначити, що зниження рівня безоблікового споживання
електроенергії є одним з основних напрямів боротьби з розкраданням
електроенергії, яке в тій чи іншій мірі відзначалося навіть у розвинених країнах ЄС.
Зокрема, у Берліні енергокомпанією Bewag в 2003 р. було підтверджено 1700
випадків безоблікового споживання електроенергії. У Швейцарії, яка входить до
трійки країн з найвищим рівнем життя, також мали місце подібні випадки. Для країн
з низьким рівнем добробуту ця проблема стоїть ще гостріше. Так, наприклад, у
Туреччині, за даними Turkish Electricity Distribution Company (TEDAS), у східних
провінціях фактичні втрати перевищили 70%: Mardin – 79%, Sanliurfa – 76% і Sirnak
– 71%.
У деяких країнах споживання побутовими пристроями електроенергії в
режимі очікування також відноситься до втрат. Згідно з швейцарськими та
німецькими дослідженнями основні джерела цих втрат є кава-машини, телевізори,
комп'ютери, оргтехніка тощо. За розрахунками Міністерства навколишнього
середовища, захисту природи та ядерної безпеки Німеччини, відключення побутової
техніки від мережі в періоди, коли її не використовують дозволить додатково
знизити споживання електроенергії домашніми господарствами на 22 млрд кВт⋅год.
на рік. У Швейцарії можливість аналогічної економії оцінюється в обсязі близько
250 млн кВт⋅год.
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2.5 Впровадження нових технологій для підвищення ефективності
передавання і розподілу електроенергії
Перед країнами-членами Євросоюзу постали важливі завдання розвитку та
утримання надійних і гнучких електромереж. Виконання завдань щодо збільшення
частки поновлюваної генерації, зниження викидів вуглецю, а також забезпечення
ефективності та надійності енергосистеми, її відповідності завданням розвитку
ринку з урахуванням міждержавних і міжрегіональних перетоків електроенергії,
потребуватимуть відповідних змін в електричних мережах. Успішне розв’язання
зазначених та інших проблем потребуватиме значних інвестицій для стимулювання
створення гнучких, енергоефективних і надійних електричних мереж, розроблених
відповідно до нових архітектурних рішень із використанням інноваційних
технологій у процесі розвитку інтелектуальних електромереж (Smart Grid) і систем
обліку (Smart Metering).
Згідно з прогнозним сценарієм МЕА, на період до 2030 р. необхідно
інвестувати понад 1,5 трлн євро для розвитку та переобладнання електричних
систем, починаючи з генераторів (дві третини інвестицій) і закінчуючи системами
передавання та розподілення (одна третина). За оцінкою ENTSO-E, інвестиції в
системи передавання та розподілення енергії становитимуть 500 млрд євро до 2030
р., з яких 75% піде на системи розподілення і 25% – на системи передавання
електроенергії.
Згідно з інформацією ENTSO-E, за останні 4 роки на модернізацію та розвиток
електричних мереж спрямовано 17 млрд євро з метою підвищення надійності
Європейської енерго системи.
Директивою Європейської комісії 2009/29/EC поставлено складні, юридично
обов'язкові вимоги до частки ПДЕ в загальному обсязі кінцевого споживання
енергії. Згідно з директивою цю частку має бути збільшено до 20%, включаючи 10%
в транспортному секторі, до 2020 року. Інтеграція ПДЕ та забезпечення високого
рівня надійності електросистем відповідно до директиви потребуватимуть в
найближчі роки великих інвестицій – як у Європі, так і поза її межами.
Модернізація та розвиток електромереж, як магістральних, так і розподільних,
потребує активізації впровадження та використання нових технологічних процесів,
велику частину яких вже розроблено або які перебувають на останній стадії
завершення розроблення. Це, зокрема, розвиток сучасних потужних систем
передавання електроенергії на змінному і постійному струмі, впровадження нових
високоефективних видів обладнання та конструкцій проводів, кабельних ліній з
високою пропускною спроможністю, а також подальший розвиток інтелектуальних
систем передавання та розподілу електроенергії, засобів обліку та інших
нанотехнологій відповідно до положень Енергетичної стратегії ЄС.
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Системи передавання електроенергії. У країнах Європи розширення мережі
за допомогою звичайних високовольтних і кабельних ліній змінного струму (HVAC)
є одним із стандартних рішень питання підвищення пропускної спроможності
системи з меншими втратами. Капітальні витрати на передавальні технології
значною мірою залежать від різних параметрів, таких, як потужність обладнання,
діюча напруга, характеристики навколишнього середовища тощо. Витрати на
обладнання для стандартної передавальної лінії HVAC 500 кВ знаходяться в межах
400–700 тисяч євро/км – для одноланцюгової лінії, і 500–1000 тисяч євро/км – для
дволанцюгової лінії, у тому числі систем з пристроями FACTS. Обладнання для
підземних або підводних високовольтних кабельних ліній змінного струму коштує
від 1000 до 5000 тис. євро/км.
Високовольтні лінії постійного струму (HVDC) – це технології, які широко
використовуються для передавання електроенергії на далекі відстані, під водою (у
кабельному виконанні) та зв'язку між несинхронізованими енергосистемами.
Сучасні досягнення у сфері силової електроніки разом з характеристиками
традиційних HVDC дозволять цим технологіям вийти на новий рівень, що в
результаті підвищить ефективність передавання і сприятиме розвитку берегових,
офшорних передавальних електромереж у Європі. Зокрема, це відноситься до
систем високовольтних ліній постійного струму з перетворювачем напруги (VSCHVDC), які мають високу гнучкість, великі можливості регулювання потоків
активної і реактивної потужності і легко перетворюються в багатотермінальні лінії.
Демонстрація можливостей VSC-HVDC для потужних установок є одним із завдань
пілотного проекту Kriegers Flak, у рамках якого буде досліджена можливість
створення офшорної передавальної системи, яка об'єднає енергоосистеми Данії,
Швеції та Німеччини і дозволить з'єднувати потужні офшорні вітроенергетичні
комплекси (із загальною потужністю до 1800 МВт) з енергосистемами. Вартість
обладнання для повітряних ліній передавання HVDC може становити 300–400 тис.
євро/км, і 1000–2500 тис. євро/км – для кабельних ліній. Сюди не входить вартість
перетворювача HVDC. При цьому ціна стандартного перетворювача може становити
40–70 тис. євро/МВт, у той час як ціна перетворювача VSC-HVDC може досягати
50-80 тис. євро/МВт. Найбільша цінова перевага HVDC-лінії досягається на
відстанях понад 500–800 км.
Високовольтні і надвисоковольтні системи HVDC – це досконалі технології
для інтеграції різних джерел енергії, таких, як сонце і вітер, у локальні електричні
мережі. Це є особливо важливим для великомасштабних офшорних проектів
вітроелектростанцій, або великомасштабних СЕС. Однією з переваг HVDC є значно
нижчі втрати під час передавання енергії.
Зазвичай втрати лінії HVDC є на 30–40% меншими, ніж втрати для ліній
HVAC, за тих самих рівнів напруги. Тому для ЛЕП великої довжини HVDC (ЛПС) є
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єдиним прийнятним рішенням як з технічної, так і з економічної точок зору.
Підтвердження цього видно з дослідно-проектних розрахунків щодо спорудження
лінії електропередавання (965 км) для видачі потужності віддаленої електричної
станції до енергосистеми м. Манітоба (Канада). Із графіку порівняння витрат на
будівництво стандартної HVAC і HVDC видно, що починаючи з довжини 450 миль
HVDC є більш економічно вигідною, а з подальшим зростанням відстані зростає і
вигода.

Використання HVDC є ефективнішим, ніж HVAC:
Підводні кабелі (наприклад, Балтійський кабель між Швецією і
Німеччиною завдовжки 250 км, кабель NorNed між Норвегією і Голландією –
600 км). Підводні кабельні лінії змінного струму є неефективними через додаткові
втрати на струми Фуко в солоній воді.
далекомагістральні потужні лінії електропередавання типу «кінцева
точка – кінцева точка» без проміжних відгалужень, наприклад, у віддалених
(незаселених) районах;
збільшення потужності існуючої силової мережі в ситуаціях, коли
додаткові проводи встановлювати важко або дорого;
обмін енергією між несинхронізованими енергосистемами змінної
напруги (Power transmission and stabilization between unsynchronised AC distribution
systems);
підключення віддаленої генерувальної електростанції до головної
мережі, наприклад – протяжний підземний кабель 70 км (Gotland HVDC Light) від
вітряної електростанції (Швеція);
передавання (обмін) електроенергією між країнами (районами,
мережами), які використовують різні промислові частоти.
Завдяки спорудженню вставки HVDC Light від компанії АББ, найбільший у
світі вітропарк DolWin1 Німеччини підключається до німецької енергомережі.
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Вставка містить ділянки 75 км підводного і 125 км підземного кабелю для
передавання 800 МВт електроенергії.
Для підвищення ефективності використання Північноморського офшорного
вітропарку великої потужності в ЄС прийнято рішення про початок спорудження у
2015 р. кабельної підводної лінії постійного струму з перетворювальними
підстанціями між енергосистемами Великобританії та Норвегії – напруга 525 кВ,
пропускна спроможність 1400 МВт, протяжність 730 км – із завершенням
будівництва компанією АВВ у 2021 р.
Оптимізація втрат електроенергії у трансформаторах. У країнах ЄС заміна
трансформаторів на сучасні більш економічні моделі може дати щорічну економію
близько 20 ТВт˖год. електроенергії, що рівноцінно 2 млрд євро за рахунок
зниження умовно-постійних втрат. Зокрема, у Великобританії втрати в мережах
енергокомпанії National Grid Plc майже на 20% зумовлено втратами в
трансформаторах – 1,6% виробленої в енергосистемі електроенергії.
За даними компанії Renzmann & Gruenewald GmbH (Німеччина) у таблиці
наведено загальні обсяги втрат у великих блокових і мережевих трансформаторах
різних рівнів напруги
Загальні втрати в трансформаторах
Блочні трансформатори

Мережеві трансформатори

Потужність,
MBA

Напруга,
кВ

Втрати,
кВт

Потужність,
MBA

Напруга,
кВ

Втрати,
кВт

850

415/27

1880

600

400/230

1775

850

420/21

2255

300

400/120

920

500

420/21

1600

500

245/21

1430

200

420/21

1080

200

245/21

845

150

400/33

640

300

230/120

1025

-

-

-

150

220/110

530

У результаті реалізації в європейському трансформаторобудуванні програм
щодо вдосконалення конструкції та матеріалів втрати холостого ходу для умовного
трансформатора 220 кВ потужністю 200 MB•А за останні 50 років знижено більш
ніж втричі, а навантажувальні втрати – удвічі.
Втрати холостого ходу приносять збитки, у кілька разів більші, ніж
навантажувальні втрати, становлячи основну частину капіталізованих втрат. Збитки
від втрат холостого ходу є особливо значними для розподільних трансформаторів
малої потужності. Так, якщо для сучасного трансформатора 500 кВ потужністю
1000 MB•А втрати становлять близько 0,035% від повної його потужності, то для
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трансформатора напругою 11 кВ, потужністю 1 MB⋅А вони є на порядок вищими
(0,35%), що приносить значні збитки під час роботи розподільних електромереж. Із
урахуванням зазначеного понад 40% загальних втрат в енергосистемах припадає на
розподільні трансформатори, кількість яких у країнах ЄС становить близько 4 млн
одиниць загальною потужністю 1600 ГВ⋅А.
Потужність та кількість розподільних трансформаторів у ЄС
Номінальна
напруга, кВ

Кількість

20,10

2 000 000

З
рідинним
охолодженням,
250 кВ⋅А і більше

20,10

1 600 000

Сухого типу

20,10

400 000

Категорія
З
рідинним
понад 250 кВ⋅А

охолодженням,

Сумарна потужність,
ГВА

1 600

Джерело: Utility statistics, ECI estimates

У цілому втрати в розподільних трансформаторах становлять 2% від всієї
виробленої електроенергії, або 1/3 від загального обсягу втрат електроенергії. За
рахунок застосування нових енергоощадних моделей трансформаторів лише за
2010 р. збережено понад 7,3 млрд кВт⋅год.
Серед різних міжнародних і національних норм два європейських
нормативних
документи
визначають
найбільш
високі
показники
з
енергоефективності розподільних трансформаторів:
- HD428: Трифазні розподільні трансформатори з робочою частотою 50 Гц від
50 до 2 500 кВА, з масляним охолодженням і максимальною напругою не вище
36 кВ;
- HD538: Трифазні розподільні трансформатори з робочою частотою 50 Гц, від
100 до 2 500 кВА, з охолодженням сухого типу і максимальною напругою не вище
36 кВ.
Для розподільних трансформаторів, які виготовляються за нормами HD428 і
HD538, встановлюються дискретні номінали потужності (50, 100, 160, 250, 400, 630,
1 000, 1 600 і 2 500 кВА), допускаються також і інші значення.
У таблиці нижче наведено значення допустимих втрат як навантаження (часто
іменованих в Європі "втрати в міді»), так і холостого ходу за нормами HD428.1 і
HD538.1.
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Норми втрат силових розподільних трансформаторів (витяг)
Втрати від навантаження (короткого
замикання)
Номінальна
потужність

Втрати холостого ходу

З масляним
Сухого
Сухого типу З масляним охолодженням
охолодженням
типу
(HD538)
(HD428) до 24 кВ1
(HD428) до 24 кВ1
(HD538)
Список Список Список
12 кВ
Cписок Cписок
12 кВ
Список C'
2
А
В
С
основний
А'
B'
основний2

кВА

Вт

Вт

Вт

Вт

Вт

Вт

Вт

Вт

50

1 100

1 350

875

Немає даних

190

145

125

Немає
даних

100

1 750

2 150

1 475

2 000

320

260

210

440

160

2 350

3 100

2 000

2 700

460

375

300

610

250

3 250

4 200

2 750

3 500

650

530

425

820

400

4 600

6 000

3 850

4 900

930

750

610

1 150

630/4%3

6 500

8 400

5 400

7 300

1 300

1 030

860

1 500

630/6%

6 750

8 700

5 600

7 600

1 200

940

800

1 370

1 000

10 500 13 000

9 500

10 000

1 700

1 400

1 100

2 000

1 600

17 000 20 000

14 000

14 000

2 600

2 200

1 700

2 800

2 500

26 500 32 000

22 000

21 000

3 800

3 200

2 500

4 300

1

Для 36 кВ інші значення.
Для 24 і 36 кВ застосовуються різні значення.
3
Зазвичай розподільні трансформатори мають значення опору обмотки 4 і
6 %. Трансформатори за HD428/HD538, номінальною потужністю до 640 кВА
включно, як правило, мають значення опору 4 %.
2

Джерело: Міжнародне Некомерційне Партнерство "Інженери з опалення, вентиляції,
кондиціонування повітря, теплопостачання та будівельної теплофізики" (НП "АВОК")

Як видно з таблиці, для масляних трансформаторів допускаються три рівні
втрат, які позначаються як A, B, і C. Такі втрати визначаються за спеціальною
методикою з установленим допуском на похибку, а в разі невідповідності виробу під
час випробувань виробник або відбраковує трансформатор, або погоджує з
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покупцем розмір грошової компенсації. І навпаки, якщо фактичні величини втрат у
великих трансформаторах є істотно нижчими за вимоги відповідного рівня норми
(або технічних умов за контрактом), виробник може отримати від покупця
додаткову винагороду.
Аналогічно здійснюються дії і з втратами холостого ходу, де для масляних
трансформаторів застосовують три рівні граничних втрат, які позначаються як A', B'
і C'.
Загальне чисельне вираження ресурсу енергоощадності в Європейському
Союзі в разі застосування енергоощадних розподільних трансформаторів становить
близько 22 млрд кВт⋅год на рік, що в цінах 2000 р. складає близько 1171 млн євро в
грошовому еквіваленті.
Високовольтні газоізольовані лінії. Лінії електропередавання з газовою
ізоляцією (GIL) ще перебувають на стадії демонстрації, але вже показують
перспективні результати, забезпечуючи високу пропускну спроможність із значно
меншими втратами електроенергії. Висока пропускна спроможність і низький рівень
втрат дають можливість здійснювати пряме підключення GIL до ПЛ, продовжуючи
лінію під землею. Першу GIL виробництва компанії Siemens, 4 км завдовжки було
прокладено в тунелі гідроакумулюючої електростанції у німецькому регіоні
Шварцвальд у 1975 р. Перевірка після 30 років експлуатації показала, що всі
компоненти перебувають у відмінному стані і система надійно працюватиме ще
багато років. У 2010 р. було введено в роботу GIL близько 1 км завдовжки в
аеропорту м. Франкфурт-на-Майні (один з найбільших хабів Європи).
Надпровідні лінії. У 2013 р. у м. Ессені (Німеччина) прокладено
надпровідний кабель 10 кВ, охолоджуваний рідким азотом. Кабель виготовлено
компанією Nexans. Його пропускна спроможність майже в 5 разів вища порівняно з
традиційним кабелем, тому таке рішення розглядається як альтернатива кабельній
лінії напругою 110 кВ. Втрат і теплового випромінювання практично немає. На
початку 2016 р., після проведення аналізу результатів роботи лінії буде розглянута
можливість розширення проекту.
За прогнозом німецької галузевої асоціації з надпровідності Industrieverband
Supraleitung, до 2020 р. випуск надпровідних кабелів має зрости до 25 000 км на рік.
В електричних мережах енергосистем Європи широко використовується
елегазове обладнання, комплектні розподільні установки (КРУ) з елегазовим
обладнанням (КРУЕ), маслонаповнені кабелі з синтетичним покриттям, а в останні
роки – кабелі з ізоляцією зі зшитого поліетилену, комплектні батареї статичних
конденсаторів у споживача для зниження передавання реактивної потужності
лініями електропередавання та інше сучасне обладнання і технічні пристрої.
Ефективний проект було реалізовано в Мадриді компанією Iberdrola; для
підвищення рівня надійності та зниження втрат електроенергії частину ПЛ високої і
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середньої напруги було переведено в кабельне виконання. Застосовано кабелі з
ізоляцією зі зшитого поліетилену (XLPE) і етиленпропіленового каучуку твердого
сорту (HEPR). У рамках проекту побудовано 16 компактних ПС, прокладено 180 км
підземної кабельної мережі напругою 45, 66, 132 і 220 кВ, демонтовано 125 км ПЛ.
Сьогодні європейськими виробниками кабельної продукції розроблено,
випробувано та створено промислові зразки кабелю підвищеної пропускної
спроможності, напругою:
• до 1000 кВ – маслонаповнений, з поперечним перерізом струмовідної
частини 2500 мм2 та пропускною спроможністю до 3 млн кВт;
• до 500 кВ – з ізоляцією зі зшитого поліетилену (XLPE) з поперечним
перерізом струмопровідної частини 2500 мм2, пропускною спроможністю 1,9 млн
кВт. Кабелі цього типу знаходять все більш широке застосування.
Зокрема, в Лондоні електромережевою компанією National Grid у 2004 р.
споруджено КЛ 420 кВ, яка з'єднує електростанцію St. John Wood з підстанцією
Elstree. Поперечний переріз кабелю – 2500 мм2, розрахунковий струм – 3700 А.
У країнах Євросоюзу для підвищення надійності та економічності роботи
розподільних електромереж більшість з них оснащено самоутримними
ізольованими проводами (СІП). Зокрема, у Фінляндії понад 80% їх протяжності
оснащено СІП, що дозволило знизити рівень втрат електроенергії в розподільних
електромережах до 4% від загального обсягу відпущеної електроенергії, підвищити
рівень надійності та безпеки електропостачання, а також убезпечити можливість
безоблікового використання електроенергії споживачами.
Системи розподіленої генерації. У процесі реорганізації вертикально
інтегрованої енергосистеми велика кількість операторів розподільних мереж (ОРМ)
вже виділилися або перебувають на стадії виділення в незалежну структуру, так
само як і оператори магістральних мереж.
На розвиток розподільних мереж впливає постійно зростаюче число
невеликих електростанцій, так званих розподілених енергетичних генераторів
(Distributed Generation, DG), або розподілених енергетичних ресурсів (Distributed
Energy Resources, DER), які виробляють електроенергію для своїх власних потреб і в
окремих випадках мають можливості для її зберігання. З одного боку, це
пояснюється розвитком технологій когенерації – малої та середньої потужності і
ПДЕ, а з іншого боку – розширенням можливостей використання електроустановок,
наприклад – для електричних автомобілів. За наявності великої кількості
розподілених енергетичних систем, спроможних виробляти і віддавати
електроенергію, тобто в разі об'єднання генераторів, систем розподілу і зберігання
електроенергії, в розподільну мережу електроенергія може передаватися і в
зворотному напрямку від розосереджених генерувальних установок в розподільну і
далі – в магістральну мережі. У рамках цієї концепції змінюються системи
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керування, споживачі стають більш "активними".
Поліпшення контролю та керування мережами через запровадження
моніторингових, телекомунікаційних технологій і систем віддаленого керування
також сприятиме забезпеченню безпечної та безперебійної роботи електромережі зі
збільшеною часткою DER. Інтенсивний обмін даних, коли спеціально розроблені
інформаційно-комунікаційні платформи керуватимуть інформаційними потоками
між учасниками електросистеми, допоможе поліпшити торгівлю електроенергією в
режимі реального часу, знизити аварійність, управляти активами, контролювати
виробництво енергії і регулювати попит на неї. Зокрема, установлення "розумного"
обліку разом із системами керування попитом на енергію зможуть оптимізувати
споживання енергії і зробити її вироблення і завантаження мереж більш гнучким і
раціональним.
Розроблення і впровадження рентабельних і скоординованих систем
акумулювання енергії підвищеної потужності також відіграватимуть важливу роль у
прискоренні розвитку DER.
Ряд пілотних проектів для тестування інноваційних, інтегрованих підходів до
розподільної системи вже реалізовано або є готовими до запуску. Наприклад, у
рамках проекту "Розумне місто" (Smart City) в м. Малазі (Іспанія) окремі ПДЕ буде
з'єднано з розподільною мережею Іспанії разом з пристроями для акумулювання і
станціями перезаряджання для електромобілів, що дозволить знизити енерговитрати
на 20%. У м. Ґетеборзі (Швеція) в рамках проекту зі створення ефективної
вимірювальної інфраструктури передбачається установлення 90000 "розумних"
вимірювальних пристроїв для моніторингу та обміну даних в режимі реального
часу. У Португалії метою проекту Invo Grid є досягнення 20%-го скорочення
споживання електроенергії за рахунок впровадження домашніх енергетичних
установок, які забезпечують ефективне керування електроспоживанням і
мікрогенерацією.
Назріла необхідність розроблення стандартів, особливо у сфері комунікації,
"розумних" вимірювальних систем, мережевої інтеграції і міжмережевих з'єднань з
метою посилення взаємозв'язку між мережами і прискорення інтеграції
розподілених енергетичних ресурсів з найменшими витратами. Необхідно задіяти
ринкові механізми для підтримки впровадження інноваційних технологій.
Електромережі Smart Grid та поновлювана енергетика. Європейська
комісія трактує Smart Grid як електричні мережі, які можуть економічно ефективно
інтегрувати процеси генерації та споживання електроенергії, забезпечуючи
мінімізацію втрат під час передавання та розподілу електричної енергії, високий
рівень якості, надійності і безпеки.
Правила розроблення та розвитку "Розумних мереж" визначено в ЄС через
«Платформу європейських розумних мереж електропостачання» (Smart Grid
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European Technology Platform).
За останні роки в країнах ЄС виникають проблеми, пов'язані з
випереджувальним розвитком альтернативної енергетики. Із урахуванням
нестабільності режиму роботи ВЕС і СЕС вироблені ними обсяги електроенергії
протягом доби можуть коливатися до десятків відсотків. Це вимагає необхідності
додаткових резервних потужностей і відповідних мереж передавання, які могли б
оперативно згладжувати коливання.
Зокрема, у 2012 р. уперше виникла проблема надлишку виробництва
альтернативної енергії в енергосистемах Німеччини та Італії. У поняття
європейських енергетиків увійшов термін «сонячний тиждень», коли виробництва
електроенергії СЕС є настільки значним, що в окремі години перевищує потреби
всієї енергосистеми, в результаті чого надлишки електроенергії доводилося
"скидати" в енергосистеми сусідніх країн, що змушувало їх зупиняти енергоблоки
більш ефективних електростанцій.
Останнім часом протиріччя в цій сфері зростають. Уряди Польщі й Чехії вже
попередили Німеччину про неприпустимість значних транскордонних перетоків
електроенергії зимою 2013 р., коли очікувалося виникнення надлишків
електроенергії від роботи німецьких ВЕС. Енергосистеми Німеччини та Італії
приступили до установлення на границях спеціальних трансформаторів і
фазороз'єднувачів і, за необхідності, – до створення бар'єру обмеження
енергоперетоків. Уведення в роботу цих захисних систем стане можливим не раніше
2017 р.
Для урядів та енергосистем Німеччини й Італії поява нових проблем,
пов'язаних з інтенсивним розвитком ПДЕ, стала непередбачуваною. На державному
рівні в окремих країнах намагаються пригальмувати розвиток цієї підгалузі.
Знижуючи "зелені" тарифи й скасовуючи частину пільг, ці заходи вступають у
протиріччя з політикою ЄС, якою визначено продовження інтенсивного розвитку
альтернативної енергетики (енергетична і кліматична програма розвитку країн ЄС,
«Стратегія 20-20-20»).
В умовах активного розвитку ПДЕ, перш за все потужних вітрових
електростанцій в офшорних зонах Північного і Балтійського морів та необхідності
передавання значних потоків енергії на європейський континент на урядовому рівні
Німеччини та Норвегії прийнято рішення щодо розширення обсягів будівництва
гідроакумулюючих електростанцій та ліній електропередавання для видачі їх
потужності в зони підвищеного навантаження.
На насосні сховища в Норвегії вже зараз припадає половина всього
європейського потенціалу з акумулювання електроенергії. Тому в рамках ініціатив
NorGer і NorLink від норвезького узбережжя до німецького узбережжя Північного
моря прокладаються лінії передавання загальною вартістю 1,4 млрд євро для
46

забезпечення регульованих перетікань електроенергії.
Крім води, як засіб для зберігання електроенергії запропоновано також
використовувати і пневмоакумулюючі електростанції з подачею стисненого повітря
з підземного повітронепроникного соляного купола в газову турбіну. Ефективність
подібних сховищ досягає 80%. Соляні куполи, які передбачається використовувати,
розташовано в основному на півночі Німеччини.
3. Впровадження технологій енергоефективності в енергосистемі США
Загальний обсяг виробництва та споживання електроенергії в США за
2014 р. становив 4 092 935 тис МВт∙год і 3 860 970 тис МВт∙год відповідно.
У США діють 3 енергосистеми – Західна, Східна та Техас (Western, Eastern та
Ercot), розділені за характеристиками роботи мереж, які з’єднуються між собою 7
вставками постійного струму (ВПС).
Енергосистема США забезпечує електроенергією понад 300 млн людей. По
території США проходить майже 245 тис. км ліній електропередавання, у тому числі
напругою 230 кВ – 116,9 тис. км, 345 кВ – 79; 500 кВ – 41; 765 кВ – 3,9 тис. км.
Мережі 750 кВ за останні роки розвиваються дуже обмежено. Крім ПЛ змінного
струму, у енергосистемах США експлуатуються понад 7 тис. км ПЛ постійного
струму, у тому числі 3,5 тис км напругою 400–500 кВ.
У мережах США використовуються дві системи напруг змінного струму.
Перша система напруг 115-230-500 кВ переважно використовується в східній
частині країни, а друга 156-345-750 кВ – у центральній і західній частинах.
Східну і Західну енергосистеми з’єднують 4 вставки постійного струму (ВПС),
зокрема ВПС Ламар потужністю 210 МВт, напругою ±63,6 кВ; ВПС Девід Ей Хеміл
потужністю 100 МВт, напругою 50 кВ; ВПС MCCS потужністю 200 МВт, напругою
82 кВ; ВПС Едді Каунті потужністю 200 МВт, напругою 82 кВ.
Енергосистему Техас із Східною енергосистемою об’єднують 3 вставки
постійного струму, зокрема ВПС Уельш, яка має найбільшу потужність серед ВПС у
США – 600 МВт, напругою 170 кВ, а також ВПС Оклауніон потужністю 200 МВт,
напругою 82 кВ та Блекуотер потужністю 200 МВт, напругою 57 кВ.
Східну енергосистему з Канадою об’єднує ВПС Хайгейт, яку побудовано
компанією АВВ у штаті Вермонт потужністю 200 МВт, напругою 56 кВ.
Енергосистеми штатів Техас та Мексики об’єднано ВПС Ігл Пас потужністю
36 МВт, напругою 15,9 кВ.
Лінії передавання та вставки постійного струму широко застосовуються в
США для передавання енергії з віддалених районів генерації для підвищення
надійності та покращення якості електроенергії. Понад 20 ліній та вставок у США і
понад 35 у Північній Америці введено для об’єднання енергосистем Північної
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Америки та зменшення витрат під час передавання енергії з віддалених джерел
генерації та ПДЕ, що відображено на картограмі.
Енергетичні об’єднання, лінії та вставки постійного струму США
Кар

Західне Об’єднання (WECC), Техаське Об’єднання (Texas Reliability Entity, TRE), Східне Об’єднання Florida Reliability Coordinating Council (FRCC), Midwest Reliability Organization (MRO), Northeast Power
Coordinating Council (NPCC), ReliabilityFirst (RF), SERC Reliability Corporation (SERC), Southwest Power
Pool, Inc. (SPP)
Джерело: NERC

Більшість ліній передавання Північної Америки – це високовольтні лінії
змінного струму (HVAC).
Технологія передавання постійним струмом HVDC є більш привабливою для
впровадження на дерегульованих енергоринках США через її підвищену
ефективність і надійність порівняно з технологією передаванням електроенергії
змінним струмом. Високий рівень керованості передавання HVDC дозволяє
здійснювати оптимізований розподіл потужності між паралельними ЛЕП змінного
струму та зв’язками постійного струму, а також регульований обмін потужністю між
регіонами і ринками електроенергії. Швидкодійна керованість перетоками передавання
HVDC є однією з основних переваг для підтримання безпечної роботи енергосистеми та
реагування на позаштатні ситуації.
У кінці 2011 р. регулюючими органами штату Канзас підписано угоду з
48

компанією Клін Лайн Енерджі Партнерс (компанія з проектування і будівництва
ЛЕП) щодо спорудження до 2018 р. HVDC потужністю від 500 до 600 МВт (550
миль) для об’єднання енергоринку PJM з іншими енергооб’єднаннями. Загальна
вартість проекту – 1,7 млрд дол. США.
У перспективі передбачено спорудження лінії ПС потужністю 1000 МВт
(300 миль) для обміну електроенергією з енергосистемами Канади та Нью-Йорка.
До 2017 р. буде побудовано лінію ПС у 800 миль вартістю 3,5 млрд дол. між
енергосистемами штатів Оклахома, Арканзас та Тенісі.
Після ряду системних аварій на території країни через стихійні лиха та
нестабільність роботи окремих лібералізованих ринків електроенергії на
федеральному рівні та Міністерством електроенергетики США (U.S. Department of
Energy, DOE) у 2003 р. було прийнято рішення щодо моніторингу та підвищення
рівня виробництва, передавання, розподілу та споживання електроенергії з
одночасним впровадженням програми «Мережа 2030» (―Grid 2030‖).
У США відповідно до Закону «Про енергетичну незалежність і безпеку» від
2007 р. було створено всі умови з розвитку «інтелектуальних» електричних мереж.
Відповідно до прийнятого у 2009 р. Закону – Акт Відновлення та
Реінвестіції (The American Recovery and Reinvestment Act of 2009 - ARRA) в країні
запроваджено інвестиційні гранти для стимулювання побудови національної
«розумної» електромережі, що дозволить значно скоротити витрати і підвищити
ефективність у енергетиці країни. Законом передбачено загальний обсяг
фінансування в обсязі 787 млрд дол. на протязі 20-25 років.
У таблиці зазначено обсяги інвестицій у відповідні проекти, згідно Акту
Відновлення з 2009 р. по 2015 рік.
Проекти

Загальна сума
інвестицій

Кількість
підприємств, які
отримали грант

Smart Grid Investment Grant (SGIG) – Інвестиції до
розвитку інтелектуальних мереж
$3,482,831,000

99

Smart Grid Regional and Energy Storage Demonstration
Projects – Інвестиції до регіональних систем
інтелектуальних мереж і пілотні проекти щодо
акумулювання електроенергії
$684,829,000

42

Workforce Development
розширення робочих місць

Program

–

Програма
$100,000,000
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Interconnection Transmission Planning – Планування
з’єднань електропередавання
$80,000,000

6

State Assistance for Recovery Act Related Electricity
Policies – Допомога штатам у прийнятті законів з
електроенергетики згідно з Актом Відновлення
$48,619,000

49

49

Enhancing State Energy Assurance – Підвищення рівня
якості електроенергії, для штатів
$43,500,000

50

Enhancing Local Government Energy Assurance –
Оновлення
законодавчої
бази
штатів
щодо
електроенергетики
$8,024,000

43

Interoperability
Standards
and
Framework
–
Забезпечення функціональної сумісності стандартів та
енергетичних структур
$12,000,000

1

Program Direction – Контроль за
зазначених завдань у Акті Відновлення

--

дотриманням
$27,812,000

Джерело: http://energy.gov/ - Office of Electricity Delivery & Energy Reliability

Відповідно до Акту Відновлення та Реінвестиції 100 американських компаній,
виробників, сервісних служб і міст отримають інноваційні гранти у розмірі від $400
тис до $200 млн.
Згідно з Актом Відновлення та Реінвестиції було прийнято відповідні
програми розвитку інтелектуальної мережі у 25 штатах із створенням належних
умов для розвитку електромережі. Метою програм є прискорення модернізації
електричних систем передавання і розподілу та стимулювання інвестицій в
технології Smart Grid, інструментів і методів, які підвищують гнучкість,
функціональність, сумісність, кібербезпеку і ефективність роботи.
До Акту Відновлення та Реінвестиції у 2013 р. Інститутом Електроенергетики
Едісона (EEI) представлено план та внесено Програму The Smart Grid Investment
Grant (SGIG) якими передбачено додаткове інвестування за участю промисловості в
розвиток електромереж до 2024 р.
Обраним SGIG проектам за конкурентною тендерною системою надано право
отримати федеральну фінансову допомогу до 50% від визначених проектом витрат.
Передбачувані обсяги інвестицій у програму SGIG за напрямами представлено на
діаграмі.
% Проекти інвестиційного гранту SGIG
Комплексні проекти

$ 4 925 826 664,00

Сучасна облікова інфраструктура

$ 1 997 812 053,00

Розподіл електроенергії

$ 511 700 755,00

Передавання електроенергії

$ 308 014 431,00

Системи моніторингу для споживачів

$ 66 534 058,00

Виробництво обладнання

$ 52 009 278,00

Джерело: https://www.smartgrid.gov
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Сьогодні профінансовано 99 проектів SGIG із загальним бюджетом близько
$ 8 млрд з федеральною часткою близько $ 3,48 млрд. Попереднє оцінювання
потенційної економії в результаті модернізації мережі відповідно до програми
перевищить 20 % (понад 40 млрд США).
Передбачається, що істотні соціальні вигоди реалізації завдань з побудови
інтелектуальної мережі відповідно до звіту Національної технічної лабораторії
електроенергетики (National Energy Technology Laboratory, NETL) «Переваги
сучасної мережі» створять умови для:
• поліпшення профілактики, локалізації і попередження аварійних ситуацій та
відновлення мережі після аварійних відключень. При цьому враховано, що вартість
відключень для споживачів електроенергії в США становить понад $ 79 млрд на рік
і при форс-мажорних обставинах може досягти $ 135 млрд;
• покращення стійкості до стихійних порушень роботи електромережі;
• зниження втрат енергії та підвищення ефективності виробництва,
передавання та розподілу електроенергії, а також контролю і регулювання
навантаження;
• зниження перевантаженості передавання, що сприяє більш ефективній роботі
ринків електроенергії;
• покращення якості та надійності електропостачання;
• зниження впливу на навколишнє середовище. Інтелектуальна мережа
спроможна забезпечувати також значний внесок у реалізацію національних цілей
енергетики щодо вуглецевих заощаджень.
Очікувані результати прогнозу ефективності від впровадження основних
положень концепції Smart Grid у США наведено в таблиці:
2000 р.
Параметри
Споживання електроенергії,
млрд кВт⋅год
Енергоємність ВВП,
кВт⋅год/дол. США
Зниження попиту в години
пікового навантаження, %
Викиди СО2, млн т
Підвищення продуктивності,
% за рік
Реальний ВВП,
млрд дол. США
Розмір економічних збитків
для бізнесу,
млрд дол. США

Енергетична
Базові
система без Smart
показники
Grid (сценарій 1)

2025 р.
Енергетична система в
умовах реалізації Smart
Grid (сценарій 2)

Відношення
показників сценарію
2 до сценарію 1
від 10 до 15%
зниження

3800

5800

4900-5200

041

028

02

29% зниження

6

15

25

66 % зростання

590

900

720

20% зниження

2,9

2,5

3,2

28 % зростання

9200

20700

24300

17 % зростання

100

200

20

90 % зниження

Джерело: Національна лабораторія поновлюваних джерел енергії США
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Однією із складових «розумних» мереж (Smart Grid) є оснащення існуючих
розподільних мереж сучасними автоматизованими пристроями обліку
енергоспоживання, об'єднаними в єдину інформаційну мережу (система Smart
Metering), що створює умови для ефективного використання енергоресурсів та
значного зниження втрат електроенергії.
У США на вдосконалення систем обліку електроенергії щорічно
спрямовується до 2% доходу енергетичних компаній на загальну суму близько 70
млрд дол., які розподіляються на три групи:
автоматичне зчитування показів з передаванням інформації по каналах
зв'язку – 59%;
зчитування показів електронних лічильників за допомогою ручних
терміналів – 25%;
дистанційне зчитування показів за допомогою стаціонарних або пересувних
терміналів (на автомашині) – 16%.
В липні 2014 р. кількість інтелектуальних пристроїв обліку у країні досягла
50 млн. Вони фіксують обсяги споживання електроенергії 43% населення країни.
При цьому ще 6 років назад таких пристроїв було близько 7 млн.
Значна увага в США приділяється питанням виявлення та притягнення до
відповідальності за бездоговірне споживання (крадіжки) електроенергії. У таблиці
наведено види штрафних санкцій і кримінальних покарань, визначених
законодавством США за викрадення електроенергії.
Обсяг викраденого, $
х>2000$
2000$>x>200$
200$>x>50$
х<50$

Максимальний штраф, $
Тяжке кримінальне
правопорушення 3-го ступеня з
максимальним штрафом у 15000$
Місдімінор 1-го ступеня з
максимальним штрафом у 10000$
Місдімінор 2-го ступеня з
максимальним штрафом у 5000$
Місдімінор 3-го ступеня з
максимальним штрафом у 2500$

Максимальний строк
ув’язнення
7 років
5 років
2 роки
1 рік

Примітка: місдімінор - категорія малих кримінальних злочинів, які граничать з адміністративними
правопорушеннями.
Джерело: Організація Американського Взаємопорозуміння Ближнього Сходу (AMEU)

Для підвищення ефективності передавання та розподілу електроенергії в
країні спрямовуються значні обсяги інвестицій в розвиток та впровадження нових
технологій. Це, зокрема, технології передавання електроенергії постійним струмом,
надпровідними кабельними лініями, високоекономічні потужні розподільні
трансорфматори, сучасні системи обліку енергії, пристрої режимного управління
потоками енергії та системи акумулювання/зберігання енергії тощо.
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Прикладом кардинального зниження рівня втрат під час передавання
електроенергії може стати спорудження кабельних ліній з використанням
технології надпровідності. Високотемпературні надпровідні (HTS) лінії
електропередавання викликають великий інтерес у США через практичну
відсутність втрат під час передавання електроенергії. Після проведених досліджень
таку лінію електропередавання вперше було реалізовано у 2009 р. у промисловому
масштабі у Нью-Йорку – 600-метровий кабель, який охолоджується рідким азотом,
працює під напругою 138 кВ. Кабель виготовлено із вісмуту та розміщено у
термічній мембрані. Його пропускна спроможність у три рази є вищою ніж у
мідного з відповідними параметрами.
Із урахуванням того, що в загальній структурі витрат електроенергії на її
транспортування та розподіл частка умовно-постійних втрат електричної енергії в
трансформаторах є великою, вимога щодо необхідності їх зниження стала
економічно обґрунтованою. У США загальні втрати в силових трансформаторах
становлять близько 2% виробленої в країні електроенергії, а в структурі втрат –
близько 20%.
У країні успішно реалізується програма Energy Star щодо впровадження
високоефективних трансформаторів зі зниженим рівнем умовно-постійних втрат
електроенергії. Зниження втрат у трансформаторах лише на 10% дає щорічну
економію до 500 млн дол.
Під час аналізу роботи мереж регіону Pacific Northwest (північно-західне
тихоокеанське узбережжя США) було встановлено, що втрати у розподільних
трансформаторах становить близько 30% від сумарних технічних втрат, у той час як
частка втрат трансформаторів живильних підстанцій – близько 2%. Із урахуванням
того, що в США понад 50 млн розподільних трансформаторів (80% у
енергокомпаніях і 20% у споживачів), заміна технологічно застарілих розподільних
трансформаторів на трансформатори, які відповідають сучасним вимогам – це
значний резерв енергоощадності. У 2007 р. Міністерством енергетики США
затверджено нові нормативні вимоги до ефективності розподільних
трансформаторів, які набули чинності з 01.01.2010 р.
У результаті реалізації новітніх технологій і запровадження законодавчого
регулювання, у тому числі жорстких адміністративних санкцій і кримінальних
покарань за крадіжки електроенергії, за даними Енергетичного інформаційного
агентства Уряду США (Епегgу Information Аdministration, ЕIА) рівень втрат
електроенергії в країні за останні роки знижено до 6,29%. Відносні обсяги втрат
різняться: по лініях передавання – 4-5%, по розподільних лініях 7–8%. При цьому в
пікові години втрати можуть досягати 10–15%.
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У таблиці наведено динаміку виробництва та втрат електроенергії в мережах
передавання та розподілу США.

2007 р.

2008 р.

2009 р.

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2013 р.

2014 р.

Виробництво,
млрд кВт•год

4157

4119

3950

4125

4100

4048

4066

4093

Втрати,
млрд кВт•год

298

286

261

264

255

263

256

257

7,17%

6,94%

6,61%

6,40%

6,22%

6,50%

6,30%

6,29%

Втрати, %
Джерело: U.S. Energy Information Administration / Monthly Energy Review July 2015

В країні надається значної уваги розвитку поновлюваних джерел енергії та
розподіленої генерації, перш за все через введення в експлуатацію потужних
сонячних і вітрових електростанцій (штати Каліфорнія, Монтана, Південна Дакота,
Орегон, Вашингтон, Айдахо тощо). Для забезпечення режимного регулювання та
резервного покриття перемінних у часі потужностей Міністерством енергетики
приділяється підвищена увага до розвитку та впровадження потужних систем
акумулювання і ощадності енергії.
В умовах розвитку ПДЕ впровадження нових технологій акумулювання
електричної енергії дає можливість компенсувати значні режимні дисбаланси
енергосистеми та знижує необхідність використання для регулювання потужності
теплових електростанцій.
За оцінкою Федерального регулюючого органу (FERC), системи
акумулювання енергії у 17 разів є більш ефективними проти засобів режимного
регулювання. FERC введено оплату за впровадження таких систем за рахунок
споживачів, що в результаті призвело до значного нарощування потужностей
акумулюючих пристроїв, зокрема в мережах компанії PJM. У штаті Гаваї до ВЕС
вже впроваджено акумулюючі потужності що відповідають майже 50% від загальної
потужності вітрових установок.
Потужність систем акумулювання електроенергії, які знаходяться в
експлуатації під управлінням компанії AES Energy Storage (оператор сучасної
системи акумулювання енергії), становить від 24 МВт до 100 МВт і вище.
Згідно з Актом Відновлення США, один із напрямів якого є фінансування
розроблення і впровадження систем акумулювання енергії, загальна потужність
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систем акумулювання перевищить 537 МВт з обсягом інвестування $ 772 млн, у
тому числі $ 185 млн з федерального бюджету:

Потужність,
МВт

Вартість
проекту,
млн дол. США

Кошти Міністерства
енергетики США,
млн дол. США

Акумулятор для підтримування рівня
напруги в разі зміни вітрового потоку та
управління розгоном ВЕС

57

145, 2

60,8

Система контролю частоти

20

48,1

24,1

Управління акумулюванням для
стабілізації напруги в мережі

7,5

44,5

20,4

Акумулятори з використанням
стисненого повітря

450

481

54,6

2,8

53,1

25,2

537,3

771,8

185

Категорія

Демонстрація систем акумулювання
(пілотні проекти)
Всього

Джерело: Семінар «Современные технологии и направления инновационного развития в
электроэнергетике», - branan.ru

Реалізація прийнятих у США на федеральному рівні та рівні штатів
законодавчих, нормативно-правових та програмних рішень з відповідним
інвестиційним забезпечення дає можливість об’єднати енергетичну інфраструктуру
з різнорідних елементів, у цілісну енергетичну систему.
4. Основні напрями підвищення енергоефективності в електричних
мережах Росії
Єдина енергетична система (ЄЕС) Росії охоплює практично всю територію
країни і є найбільшим у світі централізовано керованим енергооб’єднанням.
Сьогодні у складі ЄЕС Росії діє 77 енергосистем, які входять до складу шести
Об’єднаних енергетичних систем (ОЕС) – ОЕС Центру, Півдня, Північного заходу,
Середньої Волги, Уралу і Сибіру і ОЕС Сходу. Остання функціонує ізольовано від
ЄЕС Росії. Крім того ЄЕС Росії здійснює паралельну роботу з ОЕС України, ОЕС
Казахстану, ОЕС Білорусії, енергосистемами Естонії, Латвії. Литви, Грузії та
Азербайджану, а також з NORDEL (зв’язок з Фінляндією через вставку постійного
струму в м. Виборг). Енергосистеми Білорусії, Росії, Естонії, Латвії і Литви
створюють так зване «Електричне коло БРЕЛЛ», робота якого координується в
рамках підписаної у 2001 р. Угоди про паралельну роботу енергосистем БРЕЛЛ.
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Установлена потужність генерації станом на початок 2015 р. становила 239,4
ГВт. У 2014 р. обсяг виробництва електроенергії становив 1046, 4 млрд кВт⋅год
(4,7% світового виробництва електроенергії), обсяг споживання електроенергії –
1035,3 млрд кВт⋅год. Відпуск електроенергії в суміжні держави становив 10572 млн
кВт⋅год.
Магістральні мережі в Росії перебувають у підпорядкуванні компанії ВАТ
«ФСК ЕЭС», охоплюють 75 регіонів і включають в себе близько 90% ліній
електропередавання напругою
від 220 кВ до 750 кВ. Інші 10% ліній
електропередавання експлуатуються незалежними організаціями.
Основна частина міжрегіональних і регіональних розподільних електромереж
входить до складу ВАТ «Міжрегіональні розподільні мережеві компанії» (МРМК –
14 міжрегіональних розподільчих мережевих організацій в 68 регіонах), крім
окремих регіонів Сибіру і Далекого Сходу, які експлуатують лінії напругою від 0,4
до 110 кВ.
ВАТ «ФСК ЕЭС» і МРМК входять до ВАТ «Россеть».
Ще близько 3000 територіальних мережевих організацій (ТМО) експлуатують
переважно лінії напругою від 0,4 до 10 кВ, на частку яких приходиться 30% ринку
електромережевих послуг.
Диспетчерсько-технологічне управління ЄЕС Росії здійснює ВАТ «Системный
оператор Единой Энергетической Системы» (ВАТ «СО ЕЭС»).
Станом на кінець 2012 р. протяжність магістральних електричних мереж
напругою від 110/150 кВ до 1150 кВ у Росії становила 461,54 км.
У таблиці показано протяжність ліній електропередавання магістральних
мереж за класами напруги:
Напруга, кВ

Протяжність ліній(в
1-ланцюговому
вимірі), тис. км

1 150

0,95

750

3,57

500

40,08

330

11,38

220

102,16

110/150

303,50

Усього

461,64
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Відсутність необхідних обсягів інвестицій в електромережний комплекс Росії
за останні 20 років призвела до значного фізичного і технологічного зношування
електричних мереж. Частка розподільних електричних мереж, які виробили свій
нормативний термін, становить 50%. Майже два нормативних терміни експлуатації
виробили 7% електричних мереж. Загальний рівень зношення розподільних
електричних мереж досяг 70%. Технічний рівень встановленого підстанційного
обладнання в розподільних електричних мережах за багатьма параметрами
відповідає обладнанню, яке експлуатувалося в розвинених країнах світу на протязі
25-30 років.
У більшості територіальних мережевих організацій 90% споживачів не мають
альтернативної лінії середньої напруги, причому існують радіальні ділянки мереж
високої та середньої напруги, пошкодження яких призводять до масових відключень
споживачів. Характерною особливістю електричних мереж Росії є те, що число
ліній, що відходять з однієї секції шин є більше, ніж у зарубіжних країнах.
Зношення магістральних електричних мереж, які експлуатує ВАТ «ФСК ЕЭС»
становить близько 50%. В цілому рівень зношення електромережевих активів у Росії
значно вище, ніж в інших розвинутих країнах.
Важливим недоліком функціонування ЄЕС Росії є недостатність
міжсистемних, а в окремих випадках і системоутворювальних зв’язків у Єдиній
енергосистемі. Це викликано перш за все значним територіальним розосередженням
генеруючих потужностей, що негативно впливає на статичну стійкість роботи
енергосистеми і транзитних зв’язків, а також призводить до коливання частоти в
ЄЕС у діапазоні, значно вищому ніж у об’єднаній енергосистемі Європейського
співтовариства операторів магістральних мереж електроенергетики (ENTSO-E).
Проблеми, які стоять перед електроенергетикою Росії, це перш за все
зростання процесу старіння основного обладнання електричних станцій і мереж, в
яких частка застарілого обладнання перевищує 40%, зростанням втрат
електроенергії в електричних мережах більш ніж у 1,5 раза, зростання питомої
чисельності персоналу більше ніж у 2,5 раза. Суттєво зросли тарифи на електричну
енергію – вони вже перевищують середньоєвропейський рівень і рівень тарифів
США. Прогнозується подальше їх зростання.
Проблемі зниження втрат електричної енергії в електромережевому комплексі
в Росії приділяється значна увага. Ця проблема вирішується через механізми, які
стосуються всієї інфраструктури комплексу, зокрема через формування і
законодавче та нормативне закріплення програмних документів розвитку
комплексу, будівництво нових енергоефективних об’єктів, реконструкцію
застарілих об’єктів, модернізацію обладнання, введення нових організаційних форм
і удосконалення законодавчих актів і нормативних документів тощо.
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Зокрема, програмами розвитку електричних мереж передбачено впровадження
і освоєння в ЄЕС Росії нових енергоефективних інноваційних технологій і на їх
основі розроблення типових проектних рішень за напрямами:
- керовані електричні мережі змінного струму в ЄЕС Росії на базі гнучких
систем регулювання електропередавання змінного струму (FACTS), керовані
шунтувальні реактори (КШР), статичні тиристорних компенсаторів (СТК), статичні
компенсатори на базі повністю керованих вентилів (СТАТКОМ), фазоповоротні
пристрої (ФПП), облаштування поздовжньої компенсації (ОПК), електромеханічні
перетворювачі частоти (ЕМПЧ) тощо;
- високоефективні надійні системотвірні і розподільні електричні мережі
великої пропускної спроможності на базі високотемпературних надпровідних
кабелів, трансформаторів, синхронних компенсаторів, обмежувачів струму,
надпровідних індуктивних накопичувачів енергії;
- системотвірні і розподільні мережі постійного струму в ЄЕС Росії на базі:
повітряних ліній постійного струму, уставок постійного струму, кабельних ліній
постійного струму, кабельних ліній постійного струму на базі силових
напівпровідникових приладів IGBТ;
- впровадження підстанцій і автоматизованих підстанцій, у тому числі і
«цифрових» у системотвірних і розподільних мережах усіх класів напруги без
постійного чергового персоналу.
Оснащення електричних мереж джерелами реактивної потужності в Росії є
актуальним. Слід зазначити, що сьогодні перевищення рівня коливання напруги
проти нормативних вимог (ГОСТ 13109) має місце на більш ніж 40% ліній
електропередавання напругою 110–220 кВ, супроводжується збільшенням перетоків
реактивної потужності в електричній мережі та відповідно 1,5-кратним зростанням
втрат електроенергії. З огляду на те що управління реактивною потужністю має
важливе значення як для роботи енергосистем, так і для системотвірних мереж,
найважливішою вимогою є забезпечення статичної і динамічної сталості
електропередавання; для розподільних мереж – вимога в підтриманні рівнів
напруги, мінімізація втрат електроенергії.
На перспективу, яка розглядається, вищим класом напруги в ЄЕС Росії
залишається 1150 кВ для мереж змінного струму і освоєні за кордоном класи
напруги ±500, ±600 і ±800 кВ для передавання електроенергії постійним струмом.
Основна роль цього електропередавання полягатиме у створенні електричного моста
Схід–Захід за декількома напрямами (північний, центральний, південний).
В умовах Росії застосування передавання електроенергії постійним струмом
(ППС) і вставок постійного струму (ВПС) забезпечить можливість найбільш
ефективного централізованого управління режимами ЄНЕС; створить умови для
надання взаємодопомоги енергосистемам у разі аварійних ситуацій, не обмежених
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умовами стійкості відповідної енергосистеми; уможливить паралельну роботу
енергосистем без необхідності попереднього приведення їх до єдиного стандарту
частоти та єдиних умов аварійного регулювання, що є особливо важливим для
організації зв'язків з енергосистемами інших держав; надасть можливість
об'єднувати зв'язками відносно малої пропускної здатності різні за потужністю
енергосистеми, нарощувати потужність зв’язків в міру необхідності; створювати
найбільш сприятливі умови для функціонування міжрегіональних і міждержавних
оптових ринків електроенергії та потужності.
Доступ до енергозони Сибіру створить для ВАТ «РосГидро» можливість
продавати надлишкову електроенергію на ринкових умовах. Сьогодні Далекий Схід
залишається «неціновою» територією, де генерація працює за регульованими
тарифами.
У Генеральній схемі розміщення об'єктів електроенергетики до 2020 р.,
схваленій розпорядженням Уряду РФ від 22.02.2008 №215-р., передбачено
спорудження електромережевих об'єктів, у тому числі й міжсистемних і
міждержавних ліній електропередавання ППС і ВПС для реалізації експортноімпортної політики Росії у сфері електроенергетики, що стосується перспективи
міждержавних електроенергетичних зв'язків Росії з прикордонними державами.
Вставку постійного струму «Виборг» (Росія–Фінляндія) побудовано для
експорту електроенергії з СРСР до Фінляндії, енергосистема якої є частиною
енергосистеми «Nordec». ВПС реалізовано на основі тиристорних перетворювачів
струму з використанням компенсаторів реактивної потужності на базі керованих
вентилів (СТАТКОМ).
На західному напрямку прогнозується спорудження багатопідстанційної ППС
потужністю до 4 ГВт Росія–Білорусія–Польща–Німеччина. Розглянуто й інший
варіант ППС з під'єднанням до неї енергосистем Балтії та Калінінградської області.
Оснащення електричних мереж джерелами реактивної потужності в Росії
є не менш актуальним. З огляду на те що управління реактивною потужністю має
важливе значення як для роботи енергосистем, так і для системотвірних мереж,
найважливішою вимогою є забезпечення статичної і динамічної сталості
електропередавання; для розподільних мереж – вимога в підтриманні рівнів
напруги, мінімізація втрат електроенергії. Слід відмітити, що сьогодні
перевищення рівня коливання напруги проти нормативних вимог (±15% ГОСТ) має
місце на більш ніж 40% ліній електропередавання напругою 110–220 кВ,
супроводжується збільшенням перетоків реактивної потужності у електричній
мережі та, відповідно, 1,5 кратним зростанням втрат електроенергії.
Перспективним напрямом розвитку у системах передавання та розподілу
електроенергії є розвиток інтелектуальних мереж (Smart Grid) з впровадженням
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пристроїв FACTS, СТАТКОМ, фазоповоротного обладнання, пристроїв поздовжньої
компенсації, розвитку розподіленої генерації.
Сьогодні реалізовано ряд проектів з впровадження на об’єктах ВАТ «ФСК
ЕЭС» окремих елементів FACTS: установлення керованих шунттувальних реакторів
на ПС 500 кВ «Таврическая», «Барабинская», «Иртыш»; установлення статичного
тиристорного компенсатора і конденсаторних установок на ПС 500 кВ «НовоАнжерская» та інших об’єктах.
Крім цього передбачається впровадження високоефективних надійних
системотвірних і розподільних електричних мереж великої спроможності на базі
кабелів із використанням високотемпературних надпровідників, трансформаторів,
синхронних компенсаторів, обмежувачів струму, надпровідних індуктивних
накопичувачів енергії, вставок постійного струму, пристроїв контролю, захисту і
управління, сучасних багаторівневих автоматизованих систем обліку електричної
енергії.
За оцінкою експертів впровадження систем «інтелектуальної» мережі
підвищить ефективність функціонування електромережевого комплексу на 25%,
знизяться втрати електроенергії під час її передавання, що є рівноцінним економії
34–35 млрд кВт⋅год на рік.
Передбачено також створення високотемпературних надпровідних
матеріалів і відповідних установок на їх основі, недорогих і надійних накопичувачів
електроенергії на всіх рівнях мережі і в кінцевих споживачів,
Введення
генерувальних
потужностей
розподіленої
генерації
в
енергосистему, зокрема ВЕС і СЕС, які створюють нерівномірне навантаження
енергосистеми, потребує вирішення цілого ряду проблем щодо забезпечення її
сталого функціонування. Однією з проблем є розв’язання питання ефективного
розміщення об’єктів генерації для зниження перетоків електричної енергії і,
відповідно, зменшення необхідності будівництва нових ліній електропередавання.
Суттєвою
проблемою
є
необхідність
забезпечення
ефективного
акумулювання енергії, особливо в умовах розвитку ВЕС і СЕС, а також для
вирівнювання
графіків
навантаження
енергосистеми.
Тому
розвиток
інтелектуальних електромереж, розширення систем розподіленої генерації та
нарощування регулювальних потужностей дозволить суттєво підвищити
ефективність використання потужностей енергосистеми в умовах прогнозованого
проектом Енергетичної стратегії на період до 2035 р. нарощування розвитку ПДЕ до
4,5% від загального обсягу потужностей генерації.
Одним з найбільш актуальних сьогодні напрямів технологічного розвитку в
рамках концепції Smart Grid стало створення інтелектуальних вимірювальних
систем (Smart Metering), які є основою системи зниження втрат електричної енергії
під час її передавання та розподілу в усіх країнах і першочерговим кроком для
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розвитку Smart Grid. У Росії з урахуванням положень Закону «Про
енергозбереження і підвищення енергоефективності» з масштабного оснащення
системами обліку споживання енергоресурсів, зазначеному напряму надається
особливе значення.
У Росії впроваджується автоматизована система комерційного обліку
електроенергії (АСКОЕ), її функції і технічні засоби спрямовано на управління
попитом, включаючи нові методи і технології прогнозування (Advanced Forecasting)
та створення активного споживача (Demand Response) як одного з учасників
розподіленої генерації.
Переважним напрямом активізації ринку є розвиток «інтелектуальних»
(багатотарифних) систем обліку, що в основному відповідає вимогам міжнародних
стандартів створення систем Smart Metering. Впровадження «інтелектуальних»
лічильників передбачає перехід до багатотарифної системи обліку електроенергії на
основі чотирьох тарифних ставок та 12 тарифних сезонів.
Огляд динаміки втрат електроенергії в електромережах Росії. У зв’язку з
тим що Росія є однією з країн світу з найбільш високою протяжністю та
розгалуженістю електричних мереж,
особливо підвищується актуальність
оптимізації втрат електроенергії в електричних мережах. Відносні втрати в
електричних мережах Росії у 2–2,5 раза є вищими ніж у електричних мережах
промислово розвинених країн.
Втрати електричної енергії в російських електромережах під час її передаванні
і розподілу становлять 11% корисного відпуску, що є вищим аналогічного
показника зарубіжних компаній (6-8%). При цьому спостерігаються суттєві
відмінності в рівні втрат між регіонами. Максимальні втрати відзначаються в
регіонах з високим рівнем побутового споживання. Наприклад, втрати в
розподільних електричних мережах Тверської і Смоленської областей досягають
рівня 15–18%, а в регіонах Північного Кавказу – 30-40% в основному через високий
рівень безоплатного споживання електроенергії. Найбільші втрати спостерігалися в
розподільних мережах напругою 0,4-35 кВ.
У таблиці наведено динаміку фактичних втрат електроенергії в магістральних
та розподільних мережах ВАТ «Россеть».
Втрати електроенергії

2009

2010

2011

В магістральних
мережах (ВАТ «ФСК
4,8
4,6
4,65
ОЭС»),
% від відпуску в мережу
Втрати в мережах
МРМК,
8,54
8,65
8,4
% від відпуску в мережу
Джерело інформації: ВАТ «ФСК ЕЭС», ВАТ «Россети».
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2012

2013

2014

4,24

4,28

4,13

8,11

7,97

Н.д.

Як видно з таблиці, величина втрат електроенергії в мережах не носить
системного характеру до зниження, хоча й має загальне зменшення втрат за останні
роки.
На діаграмі показано частку технологічних втрат електроенергії за її
Частка технологічних втрат за їх джерелами
джерелами.

Втрати
в іншому
обладнанню
підстанцій;
6,0%

Власні
потреби;
2,0%

Витіки по
поверхності
ізоляторів;
3,5%

Корона;
5,0%

Втрати
від навантаження
в ЛЕП;
56,5%

Втрати в
трансформаторах;
27,0%

.
Як видно з діаграми, переважна частка втрат електричної енергії є наявною в
лініях електропередавання та трансформаторах.
Аналіз динаміки абсолютних і відносних втрат електроенергії в електричних
мережах Росії, режимів роботи мереж і їх завантаження свідчить про те, що
практично відсутні обґрунтовані вагомі причини зростання технічних втрат,
зокрема, зростання втрат електроенергії на корону в повітряних лініях 110 кВ і
вище, втрат від надлишків реактивної потужності в години мінімального
навантаження і зростання навантаження низьковольтних мереж через збільшення
частки побутового споживання електроенергії. Основною ж причиною втрат у
електричних мережах розподільних компаній, у яких відмічено стабільне зростання
втрат за останні роки, є збільшення нетехнічної (комерційної) складової втрат
електроенергії, обумовленої значними обсягами безоблікового споживання
електроенергії.
За експертною оцінкою, у разі прийняття дієвих заходів щодо оптимізації
втрат електроенергії в електричних мережах в умовах щорічного підвищення
тарифів на електроенергію обсяги нераціонального використання електричної
енергії зростатимуть.
Оціночний резерв зниження втрат електроенергії у електричних мережах
країни знаходиться в межах 15–25 млрд кВт⋅год, у тому числі 3–5 млрд кВт⋅год –
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резерв зниження технічних втрат і 12–30 млрд кВт⋅год – резерв зниження
нетехнічних втрат.
Реалізація зазначеного резерву потребує значних інвестицій в розвиток
електричних мереж та інфраструктури. Малозатратні заходи реально дають змогу
лише не допустити надмірного зростання втрат.
На діаграмі приведено динаміку обсягів інвестицій в розвиток генерації за
2007–2014 рр.

Джерело: Міненерго РФ
Як видно із діаграми максимальні інвестиції мережевих компаній відмічено
лише у 2011 році, після цього їх обсяги щорічно тільки знижувалися.
За попередніми оцінками ВАТ «НТЦ ФСК ЕЭС», для зниження витрат в
електричних мережах на 1 млрд кВт⋅год необхідно інвестувати від 0,8 до 3,0 млрд
руб. Термін окупності цих витрат становитиме від 2 до 8 і більше років.
Заходи щодо зниження технічних втрат. Основними заходами зниження
втрат електроенергії в магістральних мережах енергосистеми Росії є реконструкція
і розвиток електричних мереж з відповідним підвищенням їх пропускної
спроможності, зокрема через будівництво нових ліній електропередавання для
зняття технічних обмежень у видачі активної потужності деяких електростанцій для
ліквідації дефіцитних вузлів і нормалізації завищених транзитних перетоків. На
найближчу і більш віддалену перспективу залишаються актуальними оптимізація
режимів навантаження електричних мереж активною потужністю, регулювання
рівнів напруги, навантаження трансформаторів тощо. Відповідно до цього
здійснюються заходи з налагоджування серійного виробництва і широкого
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впровадження регульованих компенсуючих пристроїв для регулювання потоків
реактивної потужності і рівнів напруги в окремих вузлах мереж, у тому числі, як
відмічалося раніше, статичних компенсаторів реактивної потужності, впровадження
керованих шунтувальних реакторів, систем автоматизованого управління
електроспоживанням тощо.
Зниження втрат електроенергії забезпечується шляхом компенсації надмірних
потоків реактивної потужності (в середньому на 1–2%), відключення в режимах
малих навантажень мережевого обладнання, зменшення часу ремонтних робіт,
зменшення витрат електроенергії на власні потреби підстанцій, заміни
перевантажених та введення допоміжних силових трансформаторів, введення в
роботу енергоощадного обладнання, перш за все, силових трансформаторів
електроощадної серії ТМГ 12, які мають найнижчий рівень втрат холостого ходу і
короткого замикання (серійно випускаються в країнах СНД); відключення
трансформаторів із сезонним навантаженням; зниження втрат потужності та енергії
на корону, які складають 5% усіх технологічних втрат (втрати на корону в
повітряних лініях 330 і 500 кВ в Росії становлять 12% а в лініях 750 кВ – 14% від
сумарних втрат) тощо.
Особливої ваги заслуговує впровадження елементів інтелектуальних мереж
«Smart Grid» – сучасних систем керування електромережами (FACTS, СТАТКОМ,
УПК, СТК тощо).
Практично реалізовані проекти: СТАТКОМ на підстанції «Виборгська»,
асінхронізований синхронний компенсатор (АСК) на ПС 500 кВ «Безкудніково»,
пристрій компенсації реактивної потужності на ПС 500 кВ «Новоаджерська» і
«Заря», ПС 220 кВ «Афіпська», «Славянська», керований шунтувальний реактор на
ПС 500 кВ «Барабинська», «Іртиш» тощо.
Заходами із скорочення втрат в мережах ВАТ «ФСК ЕЭС» у 2014 р.,
визначеними Програмою енергозбереження і підвищення енергоефективності ВАТ
«ФСК ЕЭС», передбачено оптимізацію схемних і режимних параметрів,
навантаження електричних мереж в умовах експлуатації і оперативне управління,
зниження споживання електроенергії на власні потреби підстанцій, а також
будівництво, реконструкцію і розвиток електричних мереж та введення в
експлуатацію енергоефективного обладнання. Ефект від реалізації заходів щодо
скорочення витрат електроенергії за 2014 р. становив 95,1 млн кВт⋅год.
За експертною оцінкою, реалізація заходів лише за рахунок оптимізації сталих
режимів роботи електричної мережі з реактивної потужності і рівня напруги
дозволить вже у 2017 р. знизити витрати в мережах 220–750 кВ з 4,6% до 3,5% з
економічним ефектом в обсязі 400–800 млн кВт⋅год, а від реалізації заходів із
зниження витрат на власні потреби підстанцій – 133–135 млн кВт⋅год на рік.
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Додатково слід відзначити заходи зі зниження технічних втрат електроенергії
в розподільчих електричних мережах 0,4–35 кВ, до яких у Росії відносяться:
переведення електричних мереж 10 кВ на 20 кВ для розподільної мережі в районах з
високою щільністю навантаження, збільшення частки мереж напругою 35 кВ;
скорочення радіусу дії повітряних ліній; застосування розподільних
трансформаторів з магнітопроводами з аморфної сталі, впровадження розподіленої
генерації, будівництво повітряних ліній 0,4 кВ у трифазному виконанні,
застосування самоутримних і захищених проводів для повітряних ліній напругою
0,4-10 кВ, установлення трансформаторів напругою 6–10/0,4 кВ малої потужності на
опорах для зменшення протяжності ліній 0,4 кВ (і, відповідно, втрат електроенергії
в них), а також систем на основі Smart Grid тощо. Слід відмітити, що лише
реалізація заходів щодо скорочення протяжності мереж напругою 0,4 кВ, які в країні
при загальній протяжності електромереж ВАТ «Россеть» близько 2 млн км
становлять 700 тис. км, за рахунок переходу на напругу 10–20 кВ і встановлення
малопотужних стовбових трансформаторів 10–20 кВ/0,4 кВ, дозволить суттєво
знизити втрати в мережах цього класу напруги.
Нетехнічні втрати на сучасному етапі в електричних мережах ряду
регіональних АО-енерго Росії електроенергії становлять до 40% і вище від рівня
звітних втрат.
Основними причинами надвисокого рівня нетехнічних втрат є недоплата
населенням та іншими споживачами за відпущену електроенергію, особливо в
районах з неплатоспроможним населенням (10–50%), безоблікове споживання
електроенергії (до32%), підвищена нормативно допустима похибка систем обліку
(11–14%), низька організація енергозбутової діяльності і відсутність взаємодії з
місцевими органами управління та правоохоронними органами. Відмічається також
недосконалість нормативної та правової бази для боротьби з крадіжками
електроенергії, недосконалість методик визначення обсягів відпущеної і спожитої
електроенергії за відсутності приладів обліку тощо.
Основними заходами щодо зниження комерційних втрат електроенергії є:
вдосконалення систем обліку електроенергії, і перш за все, впровадження АСКОЕ
на електричних станціях, підстанціях, у крупних споживачів з поступовим
переходом до впровадження АСКОЕ ПС; інформаційна та функціональна ув’язка
АСКОЕ і автоматизованих систем диспетчерського управління (АСДУ); створення
автоматизованих баз даних по споживачах електроенергії (юридичних і фізичних
особах) з їхньою прив’язкою до електричних мереж для контролю за динамікою
споживання електроенергії (по місяцях і роках) і її відповідності динаміці обсягу
продукції, що випускається. Постійно проводиться робота з удосконалення і
модернізації систем обліку електроенергії, забезпечення нормування умов
застосування приладів обліку, установлення додаткових приладів обліку і
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лічильників з передоплатою. Налагоджується випуск захищених приладів обліку від
несанкціонованого доступу, організовується розвиток систем обліку електроенергії
в мережевих компаніях відповідно до концепції Smart metering, якою передбачається
впровадження передоплати, контролю оплати, багатотарифного меню та функції
віддаленого збору даних тощо. Зокрема, проектом, що реалізується «Пермьэнерго»
(філіал ВАТ «МРСК Уралу») передбачено, що впровадження інтелектуальних
систем обліку електроенергії дозволить знизити рівень енергоспоживання та
відповідне введення нових потужностей на 20%, знизити втрати електроенергії в
мережах на 50%.
У цілому на початок 2014 р. реалізовано проектів з установлення приладів
«інтелектуального обліку» в містах Росії в обсязі 1,2 млн шт. Лише ВАТ «Россети» у
2013 р. проведено заміну 363 тис. приладів обліку, що дозволило зменшити втрати
електроенергії в мережах на 0,67 млрд кВт⋅год з економією витрат майже на 1 млрд
рублів.
На реалізацію регіональних програм енергозбереження на період 20112020 рр. заплановано надавати державні гарантії за кредитами та (або) позиками на
303 млрд руб.
Нормативна база підвищення енергоефективності в електричних мережах,
зокрема зниження втрат електричної енергії під час її передавання та розподілу
перш за все визначається законами РФ «Об электрэнергетике», «Об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Енергетичною стратегією Росії на період до 2030 р. (ЕС 2030), схваленій
постановою Уряду РФ, нормативно-правових і нормативно-технічних документах,
затвердженими Урядом РФ і наказами Міненерго РФ та іншими міністерствами,
міжвідомчими установами та відомствами. Зокрема, ЕС 2030 визначено створення
високоінтегрованих «інтелектуальних» системотвірних і розподільних електричних
мереж нового покоління в ЄЕС Росії.
З метою стимулювання енергоефективності в Законі РФ «Об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
передбачено, що споживання електроенергії підлягає обов’язковому обліку,
забороняється введення в експлуатацію об’єктів після закінчення будівництва і
реконструкції без оснащення приладами обліку. Законом передбачено впровадження
АСКОЕ, і перехід до інтелектуальних систем обліку як в економіці, так і в
соціальній сфері країни.
Сьогодні експерти відмічають, що удосконалення нормативної бази з
електроефективності та втрат електричної енергії в електромережевому комплексі
має бути спрямовано, в першу чергу на розроблення методики і корпоративних
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регламентів формування прогнозних балансів електроенергії електромережевих
організацій і їх структурних підрозділів на період 3–5 років, розроблення
регламенту коригування нормативних втрат електроенергії на її передавання та
розподіл в умовах RAB-регулювання тарифів (регулювання тарифів за методом
дохідності інвестованого капіталу), введення більш жорсткої кримінальної і
адміністраційної відповідальності за бездоговірне і безоплатне споживання
електричної енергії, удосконалення регламенту і фінансового механізму
матеріального стимулювання енергоперсоналу електромережевих організації за
виконання нормативів і програм зниження втрат електроенергії в електричних
мережах, внесення доповнень і змін у законодавство РФ і постанови Уряду РФ щодо
покладання відповідальності за втрати електроенергії в системообразуючих мережах
220-750 кВ не лише на ВАТ «ФСК ЕЭС», а й на ВАТ «СО ЕЭС» тощо.
Енергетичною стратегією розвитку електромережевих комплексів Росії,
затвердженою розпорядженням Уряду РФ від 22.04.2013 р. (зі змінами від
18.07.2015 №1399-р) передбачено цільові орієнтири для електромережевого
комплексу (за основними ключовими показниками ефективності, зокрема:
підвищення завантаження потужностей (у відсотках від встановленої
потужності трансформаторів по всіх рівнях напруги за винятком обов'язкового
резервування);
зниження рівня операційних витрат на 15% до 2017 р. з урахуванням
інфляції до рівня 2012 р. в розрахунку на одиницю обслуговування
електротехнічного обладнання;
зниження до 2017 р. величини втрат на 11% по відношенню до рівня
2012 р.;
зниження рівня перехресного субсидування в мережевому тарифі з 220
млрд руб. у 2012 р. до 50 млрд руб. у порівнянних цінах до 2022 р. і збереження
цього рівня субсидування до 2030 р.;
зниження недовідпуску електричної енергії;
зниження вартості технологічного приєднання для малого і середнього
бізнесу тощо.
Для забезпечення достовірного обліку електричної енергії до 2017 р.
передбачається реалізувати наступні завдання:
зміна принципу організації обліку електричної енергії на роздрібному
ринку, відповідно до якого всю відповідальність за установку, експлуатацію та
здійснення обліку електроенергії буде перенесено із споживача на
електромережеві організації. При цьому суб'єктам ринку і споживачам має бути
наданий недискримінаційний доступ до систем обліку електроенергії;
модернізація існуючого парку приладів обліку електроенергії, в першу
чергу на ділянках з найбільшими втратами електроенергії;
законодавче посилення відповідальності за безоблікове і бездоговірне
споживання електричної енергії тощо.
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5. Україна. Підвищення ефективності електромережевого комплексу та
оптимізація витрат електроенергії в електромережах.
Електроенергетика є базовою галуззю національної економіки, ефективне
функціонування якої є необхідною умовою сталого економічного розвитку,
забезпечення енергетичної безпеки та енергетичної незалежності.
Об’єднана енергетична система (ОЕС) України за встановленою потужністю
електростанцій є однією з найбільших енергосистем Європи. Оперативнотехнологічне управління ОЕС України, управління режимами енергосистем,
забезпечення надійності та умов паралельної роботи ОЕС з енергосистемами інших
країн, експлуатацію та розвиток магістральних і міждержавних електромереж
здійснює ДП «НЕК «Укренерго», яке має у своєму складі вісім електроенергетичних
систем (ЕС).
Загальна встановлена потужність ОЕС України станом на початок 2015 р.
становила 54,6 млн кВт (без урахування Кримської ЕС), з яких потужність ТЕС,
ТЕЦ та блок-станцій становила 62,7%; АЕС – 25,3%; ГЕС і ГАЕС – 10,6%; СЕС і
ВЕС – 1,4%.
Виробництво електроенергії електростанціями ОЕС України (без урахування
Кримської ЕС) за 2014 р. становило 181,9 млрд кВт⋅год. З них ТЕС, ТЕЦ та блокстанціями – 45,7 %; АЕС – 48,6 %; ГЕС і ГАЕС – 4,9 %; СЕС та ВЕС – 0,8 %.
Експорт електроенергії з ОЕС України у 2014 р. становив 8,0 млрд кВт∙год.
На балансі ДП «НЕК «Укренерго» на 01.01.2015 р. було 23,0 тис км (по
ланцюгах) магістральних і міждержавних ліній електропередавання (ПЛ) напругою
35 – 800 кВ та 137 електричних підстанцій (ПС) напругою 110 – 750 кВ із
потужністю силових трансформаторів на них 78553,1 МВ∙А.
Станом на 01.01.2015р. в електромережах ОЕС України працювало 15
безконтактних синхронних компенсаторів (БСК).
Протяжність повітряних ліній електропередавання
ОЕСУкраїни (на кінець року), тис. км
Напруга, кВ
Рік

800
(постійний
струм)

2014* 0,10

750

500 –
400

4,12 0,714

330

220

150

110

35

6 – 20

0,4 і
менше

13,50 4,14 10,6 36,20 66,40 267,87 409,19

Всього
(по
ланцюгах)

812,83

Примітка: *Без урахування даних ПАТ «ДТЕК «Крименерго» та ПАТ «Севастопольенерго».
Джерело: Міненерговугілля України

Більше ніж 90% ПЛ напругою 220 кВ і вище та 55% основного устаткування
ПС відпрацювали розрахунковий технічний ресурс (25 років), а 56% ПЛ і 17% ПС
експлуатуються понад 40 років.
Розподільчі електромережі відпрацювали 2 – 3 терміни нормативного терміну
експлуатації.
Старіння обладнання трансформаторних підстанцій, елементів ПЛ призводять
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до зростання аварійності та технологічних витрат електроенергії на її
транспортування, спричиняє підвищену кількість відключень обладнання та його
пошкодження.
Наказом Міненерговугілля України від 04.06. 2014 р. №409 Про забезпечення
реалізації проекту інтеграції Об'єднаної енергосистеми України до об'єднання
енергетичних систем країн ЄС визначено основним пріоритетом подальшого
розвитку та функціонування ОЕС України шляхом об'єднання її з ENTSO-E.
Основними заходами для реалізації проекту є: перехід на синхронну роботу ОЕС
України з ENTSO-E; інтеграція ринку електроенергії України до ринку
електроенергії ЄС; розширення можливостей використання експортного потенціалу
електроенергетичної галузі України.
Керуючим комітетом UCTE розглянуто та прийнято заявку на приєднання
енергосистем України та Молдови як єдиного блоку регулювання до синхронної
зони UCTE ще у 2006 р. Технічне завдання Проекту приєднання України та
Молдови до енергооб'єднання UCTE (Каталог заходів) було затверджено у 2008 р.
Наказом Мінпаливенерго України від 15.10. 2009 р. та затверджено Програму
першочергових організаційно-технічних заходів для підготовки ОЕС України до
роботи з об’єднанням енергосистем європейських держав. У 2009 р. було
розроблено і затверджено національні стандарти в частині регулювання частоти і
перетоків активної потужності, які відповідають чинним європейським стандартам.
Відповідно до Закону України Про ратифікацію Протоколу про приєднання
України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства від 15.12.2010
р. 2787-VI прийнято графік імплементації основних актів енергетичного
законодавства ЄС, який визначає необхідність відповідності ринку електроенергії
України Директивам ЄС. Зобов’язання за директивами, які віднесені до Другого
Енергетичного пакету, імплементація якого мала відбутися до 01.01. 2012 р., через
об’єктивні і суб’єктивні причини виконано частково.
На виконання Директив ЕС Верховною Радою України прийнято Закон
України від 24.10.2013 р. № 663-VII Про засади функціонування ринку електричної
енергії, яким встановлено нові терміни повномасштабного переходу до нової моделі
ринку електроенергії з 01.07.2017 р. та перехідного періоду з 01.01.2014 р.
На виконання вимог Договору про заснування ЕС Міненерговугілля України
спільно з Секретаріатом ЕС розроблено проект Закону України «Про ринок
електричної енергії України» та оприлюднено його 08.07. 2015 р. на сайті
Міненерговугілля.
Законопроект спрямовано на імплементацію Третього Енергетичного пакету
ЄС (Директиви 2009/72/ЄС про спільні правила внутрішнього ринку електроенергії;
Регламенту ЄС 714/2009 про умови доступу до мережі для транскордонних
перетоків електроенергії) та Директиви 2005/89/ЄС про заходи щодо забезпечення
безпеки електропостачання та інфраструктурного інвестування. Законопроект
включає положення Закону України Про засади функціонування ринку електричної
енергії України та Закону України Про електроенергетику, які доопрацьовані з
урахуванням вимог Третього Енергетичного пакету.
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Основною метою законопроекту є забезпечення надійного та безпечного
постачання електроенергії споживачам з урахуванням їх інтересів, мінімізації витрат
на послуги постачання електроенергії шляхом визначення на законодавчому рівні
організаційної структури та принципів функціонування ринку електроенергії,
основних засад і передумов його реформування.
Згідно з Програмою першочергових організаційно-технічних заходів для
підготовки ОЕС України до роботи з об’єднанням енергосистем європейських
держав у частині гармонізації вимог нормативно-правової бази України ДП «НЕК
«Укренерго» виконує роботу з приведення національних стандартів у відповідність
із міжнародними та європейськими. Їх прийняття сприятиме прискоренню процесу
інтеграції ОЕС України в ЕNTSO-Е, а також удосконаленню нормативно-правової
бази щодо побудови та функціонування систем АСДУ і АСКОЕ. За період з 2009
року по 2014 рік ДП «НЕК «Укренерго» виконано роботи з впровадження понад 60
міжнародних стандартів, які розроблено Технічним комітетом стандартизації
«Керування енергетичними системами та пов’язані з ним процеси інформаційної
взаємодії» (ТК-162).
Сучасні тенденції у будівництві нових і модернізації діючих об'єктів
електроенергетики України в частині автоматизації технологічних процесів (АСУ
ТП) характеризуються такими особливостями, як впровадження високошвидкісних
каналів зв'язку та високоінформативних мікропроцесорних пристроїв релейного
захисту та автоматики з підтримкою стандарту МЕК-61850; передавання великих
обсягів інформації на вищі рівні оперативно-диспетчерського та технологічного
управління; забезпечення інформативності впроваджуваних на об'єктах локальних
підсистем автоматичного управління та моніторингу стану первинного обладнання,
підсистем реєстрації аварійних подій тощо.
Підвищення вимог до інформативності АСУТП впливає на вибір технології
для побудови системи, яка має забезпечувати, крім надійності, також і високу
ефективність відповідно до вимог стандарту МЕК-61850-8-1.
Одним із ефективних технічних напрямів є впровадження новітніх технологій
у системі передавання електроенергії, зокрема, системи гнучкого передавання з
використанням комплексу пристроїв FACTS, переважна більшість яких базується на
принципах поздовжньої, поперечної та комбінованої компенсації реактивної
потужності та параметрів електромереж. При цьому вартість заходів і терміни їх
реалізації для значного підвищення пропускної спроможності основних перетинів
передавання з одночасним підвищенням надійності і зниженням витрат
електроенергії є майже вдвічі меншими порівняно з вартістю спорудження нових
додаткових ПЛ. Розроблену в Інституті електродинаміки НАН України методологію
оптимального вибору систем FACTS у процесі перспективного розвитку ОЕС
України було впроваджено для перетинів ОЕС України – Одеса, Молдова; ОЕС
України – Крим; Донбас – район Луганської ТЕС. Розроблена методологія дозволяє
шляхом математичного моделювання визначати оптимальні сценарії застосування
пристроїв FACTS для отримання максимального ефекту в ОЕС України.
У сучасних умовах особливого значення для вітчизняної енергетичної галузі
набувають питання щодо управління попитом і споживанням електроенергії
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(енергоефективності), забезпечення стандартів якості електроенергії в контексті
інтеграції в європейський ринок електроенергії, а також адаптації ОЕС України з
локальними електромережами, які діють на основі альтернативних і
поновлювальних джерел енергії.
Поетапний перехід ОРЕ України від моделі ринку «єдиного покупця» (пулу)
до ринку двосторонніх договорів та балансуючого ринку (РДДБР) вимагає
створення інформаційного забезпечення розрахунків за електроенергію відповідно
до правил РДДБР.
Науковцями Інституту електродинаміки НАН України, Національного
технічного університету України «КПІ» та Харківського національного технічного
університету «ХПІ» разом з фахівцями ДП «НЕК «Укренерго» було створено
автоматизовану систему комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ) з контролем
показників якості електроенергії (ПЯЕ). Унікальна у світовій практиці трирівнева
АСКОЕ відрізняється від інших тим, що провадить одночасне вимірювання
параметрів електроспоживання і показників якості електроенергії та базується на
вимогах міжнародних стандартів. Систему АСКОЕ впроваджено в промислову
експлуатацію у 2009 р. в магістральних і міждержавних електромережах ДП «НЕК
«Укренерго». Систему побудовано на основі реалізації міжнародних стандартів ІЕС
61970 (загальна інформаційна модель ЕС), ІЕС 61968 (основні інтерфейси для
управління електромережами, структура інформаційних повідомлень для центрів
управління) та МЕК-61870-6 (протоколи передавання даних між диспетчерськими
центрами – ІССР).
В АСКОЕ з контролем ПЯЕ реалізовано відповідні протоколи зв'язку із
системами обліку електроенергії, а також макети передавання інформації для обміну
даними обліку з суб'єктами ОРЕ і суміжними системами. Система забезпечує
одночасне вимірювання понад 100 технічних і понад 2000 комерційних
параметрів,що дозволяє здійснювати оперативно-технологічне управління
режимами ОЕС України.
Така структура АСКОЕ з контролем ПЯЕ дозволяє ефективно здійснювати
облік та контроль якості електроенергії в ОЕС України з оптимізацією втрат
електроенергії; здійснювати міжсистемний облік електроенергії в країні та на межі
балансової належності з енергосистемами Російської Федерації, Республіки
Білорусь, Республіки Молдова, Угорщини, Польщі, Румунії, Словаччини; сприяти
розвитку експортного потенціалу електроенергетичної галузі та забезпечує
можливість інтеграції до ENTSO-E.
Станом на 01.01. 2015 р. із загальної кількості зареєстрованих АСКОЕ (172) на
Оптовому ринку електроенергії (ОРЕ) України, задіяно в системі розрахунків на
ОРЕ України 171 АСКОЕ, або 99 %.
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Джерело: НКРЕКП

У всіх постачальників електроенергії за регульованим тарифом впроваджені в
промислову експлуатацію АСКОЕ (37 одиниць). Із 135 виробників електроенергії
впроваджено 134 АСКОЕ в промислову експлуатацію.
Удосконалення нормативно-правової бази щодо побудови та функціонування
АСКОЕ та заходи із впровадження автоматизованих систем комерційного обліку
електроенергії у ліцензіатів забезпечили підвищення точності та достовірності
визначення обсягів купленої і проданої електроенергії на ОРЕ України, стали одним
з головних чинників зниження фактичних втрат в електромережах, а також
посилили відповідальність сторін за достовірність комерційного обліку
електроенергії.
Основними нормативно-правовими актами, які регулюють відносини між
споживачами та енергопостачальниками на роздрібному ринку електроенергії, є:
Правила користування електричною енергією для населення (зі змінами та
доповненнями), затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.99
№ 1357; Правила користування електричною енергією (зі змінами та
доповненнями), затверджені постановою НКРЕ від 31.07. 1996 р. № 28 та постанова
НКРЕ від 25.07.2013 р. № 1015 щодо показників надійності електропостачання та
комерційної якості надання послуг. Цими документами затверджено типові форми
договорів про постачання та користування електроенергією, про технічне
забезпечення електропостачання споживача, про спільне використання
технологічних електромереж, про тимчасове постачання електроенергії без засобів
обліку та затвердження форм звітності з питань надійності електропостачання та
якості надання послуг.
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НКРЕКП здійснює постійний моніторинг стану виконання суб’єктами
господарювання вимог Правил користування електричною енергією в частині
влаштування локального устаткування збору та обробки даних (ЛУЗОД), які
забезпечують вимірювання, збір, накопичення, оброблення результатів вимірювань
за відповідними періодами часу для роботи в складі АСКОЕ.
Постановою НКРЕ від 17.10. 2005 р. № 910 (із змінами) передбачено, що
суб’єкти господарювання – споживачі електроенергії мають привести комерційний
облік на належних їм електроустановках: до 29.10.2010 р. – з приєднаною
потужністю електроустановок 550 кВт і більше; до 29.10.2011 р. – з приєднаною
потужністю електроустановок від 150 кВт до 550 кВт.
Станом на 01.01.2015 р. ЛУЗОД встановлено у 68,8 % від загальної кількості
суб’єктів господарювання, які мали встановити ЛУЗОД. Невиконання суб’єктами
господарювання вимог зазначеної постанови стало їх складне фінансове становище,
пов’язане з наслідками фінансово-економічної кризи в Україні.
Втрати електроенергії в електромережах країни є одним із основних
показників економічності їхньої роботи, індикатором стану системи обліку
електроенергії, ефективності енергозбутової діяльності енергопостачальних
організацій.
Технологічні витрати електроенергії в електромережах складаються з
технічних (технологічних) та комерційних втрат.
Згідно з Правилами користування електричною енергією:технічні втрати –
це сума втрат електроенергії в елементах електромереж, витрат електроенергії на
власні потреби підстанцій та витрат електроенергії на плавлення ожеледі.
Комерційні втрати електроенергії – це похибки вимірювань відпущеної в
електромережу і корисно відпущеної електроенергії споживачам; заниження
корисного відпуску через недоліки енергозбутової діяльності і крадіжки
електроенергії; заборгованість оплати електроенергії.
В таблицях наведено динаміку загальних технологічних та нормативних
витрат електроенергії на передавання її електромережами напругою 0,38 – 750 кВ та
технологічні витрати електроенергії в електромережах напругою 220 – 800 кВ.
Динаміка технологічних та нормативних витрат електроенергії на
передавання її електромережами України
напругою 0,38 – 750 кВ за 2003 – 2014 рр.
Фактичні витрати
електроенергії
Рік

1
2003
2004
2005
2006
2007
2008

млрд
кВт⋅год
2
31,9
27,6
25,0
23,9
22,9
22,3

%
3
19,6
16,5
14,7
13,7
12,9
12,7

Нормативні витрати
електроенергії

млрд
кВт⋅год
4
23,1
22,3
22,3
22,5
22,4
22,7
73

%
5
14,2
13,4
13,1
12,9
12,6
13,0

Понаднормативні
витрати електроенергії

млрд
кВт⋅год
6
8,8
5,3
2,7
1,4
0,5
-0,4

%
7
5,4
3,1
1,6
0,8
0,3
-0,3

1
2009
2010
2011
2012
2013
2014

2
20,5
21,5
21,1
21,4
20,1
18,5

3
13,0
12,5
11,9
11,8
11,4
11,2

4
21,4
23,0
22,8
23,1
22,4
20,6

5
13,6
13,4
12,9
12,8
12,7
12,4

6
-0,9
-1,5
-1,7
-1,7
-2,3
-2,1

7
-0,6
-0,9
-1,0
-1,0
-1,3
-1,2

Джерело: НКРЕКП

Технологічні витрати електроенергії на передавання її електромережами
напругою 220 – 800 кВОЕС України
Одиниця виміру

2010

2011

2012

2013

2014*

млрд кВт⋅год
%

4,1
2,6

4,1
2,5

4,3
2,5

4,1
2,5

4,2
2,5

Примітка:*Відсутні дані Донбаської ЕС та не враховано дані Кримської ЕС.
Джерело: ДП «НЕК «Укренерго»

Впродовж останніх 12 років Міненерговугілля України разом з НКРЕ
впроваджено ряд заходів, що дозволило знизити загальні технологічні витрати
електроенергії з 19,6% від величини відпуску електроенергії в електромережі у 2003
р. до 11,2% у 2014 р., а також оптимізувати визначення нормативних технологічних
витрат електроенергії з 14,2%у 2003 р. до 12,4% у 2014 р. При цьому
понаднормативні витрати електроенергії знижено з 5,4% у 2003 р. до (-1,2%) у
2014 р.
В електромережах енергопостачальних компаніях країни завдяки заходам, що
стимулюють ліцензіатів до зниження технологічних витрат електроенергії, у тому
числі реалізації інвестицій на розвиток матеріальної бази компаній відповідно до
інвестиційних програм, протягом 2014 р. досягнуто зниження технологічних витрат
електроенергії до 10,1 % від надходження електроенергії в електромережі, що на
3,2% нижче рівня 2005 р. Понаднормативні витрати електроенергії в цілому по
електромережах обленерго у 2014 р. становили (-1,5%) порівняно з 1,69% у 2005 р.
(додаток 3).
З метою створення умов щодо зацікавленості енергокомпаній до подальшого
зниження понаднормативних витрат електроенергії НКРЕ прийнято постанови: від
13.12. 2012 р. № 1627 Про затвердження Порядку формування інвестиційних
програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії; від 15.08. 2013 р.
№ 1110 (зі змінами) Про затвердження Положення про порядок подання,
визначення та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних технологічних
витрат електроенергії та зі змінами відповідно до Постанови НКРЕ від 13.02. 2014
р. № 117. Зазначеними постановами установлено процедури подання, формування,
розгляду, схвалення та виконання інвестиційних програм ліцензіатів з метою
визначення обґрунтованості запланованих ліцензіатом капіталовкладень та/або
витрат у структурі тарифів на передавання та постачання електроенергії за
регульованим тарифом на принципах економічної доцільності, а також цільового
використання коштів ліцензіатом.
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Перелік основних нормативних документів у сфері нормування витрат
електроенергії в електромережах ОЕС України наведено у додатку 2.
На виконання наказу ДП «НЕК «Укренерго» від 04.01. 2012 р. № 1 з метою
підвищення достовірності розрахунку і аналізу технологічних витрат електроенергії
та обґрунтування вибору заходів щодо їх зниження НТЦЕ ДП «НЕК «Укренерго»
здійснено перегляд нормативного документа ГНД 34.09.204-2004 «Методичні
вказівки з аналізу технологічних витрат електроенергії та вибору заходів щодо їх
зниження»
Новий нормативний документ СОУ-Н ЕЕ 40.1-00100227-96:2014 «Методичні
рекомендації з аналізу технологічних витрат електричної енергії та вибору заходів
щодо їх зниження» затверджено наказом Міненерговугілля України від 24.02.2014 р.
№217.
У СОУ-Н ЕЕ 40.1-00100227-96:2014 наведено методи і порядок виконання
розрахунків і аналізу технологічних витрат електроенергії в електромережах усіх
класів напруги, а також порядок розроблення заходів та методик щодо їх зниження.
Для аналізу технологічних витрат електроенергії з метою їх зниження СОУ-Н
ЕЕ 40.1-00100227-96:2014 запропоновано використовувати такі структурні складові
втрат електроенергії в елементах електромереж: навантажувальні втрати
електроенергії в ПЛ, силових трансформаторах і автотрансформаторах; втрати
неробочого ходу трансформаторів і автотрансформаторів; втрати в реакторах ПС;
втрати на корону в ПЛ; втрати в ізоляції ПЛ; втрати електроенергії в
компенсувальних пристроях (батареях статичних конденсаторів; синхронних
компенсаторів; генераторах, які працюють у режимі синхронного компенсатора);
втрати у засобах обліку електроенергії; витрати електроенергії на власні потреби ПС
і розподільчих пунктів.
До організаційних аспектів планування цих заходів належать: проведення
розрахунків щодо вибору заходів і оцінювання їхніх економічних показників;
розроблення плану реалізації заходів; випуск організаційно-розпорядчих
документів; розроблення системи стимулювання персоналу до зниження втрат
електроенергії; ведення системи контролю за проведенням робіт; виділення засобів і
матеріальних ресурсів; установлення в договорах електропостачання умов
споживання реактивної електроенергії споживачами згідно з відповідними
нормативними документами.
Розроблювані плани зниження технологічних витрат електроенергії мають
відповідати таким принципам: неперервність планування на науковій основі;
визначення провідних ланок зниження технологічних витрат і пріоритетності їх
реалізації; координації підрозділів для забезпечення збалансованої роботи тощо.
Методичними рекомендаціями з аналізу технологічних витрат електричної
енергії та вибору заходів щодо їх зниження також визначено перелік основних
організаційних і технічних заходів щодо зниження технологічних витрат
електроенергії в передавальних та розподільчих електромережах та заходи щодо
подальшого удосконалення систем обліку електроенергії в електромережах.
До СОУ-Н ЕЕ 40.1-00100227-96:2014 додано розділ Заходи щодо
удосконалення обліку електричної енергії, в якому викладено рекомендації з аналізу
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ведення режимів, регулювання напруги та зниження витрат електроенергії на її
передавання при роботі джерел альтернативної енергетики (ВЕС, СЕС); надано
більш повну інформацію та наведено методологію розрахунку ефекту від
вдосконалення приладів обліку електроенергії. Також СОУ-Н ЕЕ 40.1-0010022796:2014 доповнено положенням щодо заміни неізольованих проводів ПЛ на
самоутримні ізольовані проводи для підвищення рівня надійності, безпеки та
унеможливлення безоблікового відбору електроенергії.
За рахунок упровадження методів, які включено до СОУ-Н ЕЕ 40.1-0010022796:2014, підвищується достовірність розрахунку аналізу технологічних витрат
електроенергії в електромережах та забезпечується вибір заходів щодо зниження
технологічних витрат електроенергії в електромережах суб’єктів електроенергетики
в оптимальних обсягах.
Для подальшого підвищення надійності і ефективності передавання
електроенергії Україна і Світовий банк 10.02.2015 р. уклали кредитну угоду у обсязі
$378, 425 млн на реалізацію Другого проекту з передачі електроенергії. За угодою
передбачено кредит в обсязі $330 млн безпосередньо від Світового Банку, а також
$48,425 млн від Фонду чистих технологій. Реалізація угоди дозволить поліпшити
ситуацію з компенсацією реактивної потужності в електромережах, що
створюватиме технічні умови для наближення інтеграції ОЕС України з ENTSO-Е та
дозволить Україні стати повноцінним учасником електроенергетичних ринків
Європи.
Для підвищення енергоефективності при передаванні та розподіленні
електроенергії відповідно до Плану імплементації деяких актів законодавства ЄС в
енергетичній сфері, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від
08.04. 2015 р. № 346-р., подальшу роботу необхідно спрямувати на імплементацію
Директиви Третього Енергетичного пакету 2009/72/ЄС про спільні правила
внутрішнього ринку електроенергії та Регламенту ЄС 714/2009 про умови доступу
до мереж для транскордонних перетоків електроенергії.
При опрацюванні основних положень проекту Закону України «Про ринок
електричної енергії України» проаналізувати досвід розвинених зарубіжних країн
щодо переходу до конкурентного ринку електроенергії в Україні та передбачити
відповідні упереджувальні заходи для недопущення прояву негативних наслідків
лібералізації ринку електроенергії, що мали місце в зарубіжній практиці (значне
підвищення вартості електроенергії, монополізація генерації, низький рівень
інвестицій в інфраструктуру енергосистем і зниження темпів уведення нових
потужностей
тощо)
з
метою
недопущення
подальшого
зниження
конкурентоспроможності вітчизняної продукції на світових ринках та підвищення
енергетичної безпеки країни.
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Додаток 1
Перелік основних Директив ЄС з питань енергоефективності
Сфера дії
Енергетичні
характеристики
будівель
Ефективність кінцевого
енергоспоживання та
енергетичних послуг

Позначення
2002/91/ЄС
2010/31/ЄС
2012/27/ЄС

2009/125/ЄС
2009/31/ЄС
Екологія

2008/10/ЄС
2010/75/ЄС
2004/8/ЄС

Когенерація

Оподаткування
Ефективність
енергоспоживчих
продуктів

2003/96/ЄС
2005/32/ЄС

92/75/ЄЕС
92/42/ ЄЕС
95/12/ЄС
2006/66/ЄС
Побутові
електроприлади,
маркування
та
мінімальні вимоги
до енергоефективності

96/60/ЄС
99/9/ЄС
2010/30/ЄС
2002/31/ЄС
2002/40/ЄС

Стимулювання
виробництва,
використання
поновлюваних джерел
Спільні правила
внутрішнього ринку
електроенергії

2009/28/ЄС

2003/54/ЄС

Назва
Директива Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2002 р. про
експлуатаційні характеристики будівель у сфері енергозбереження, змінено
та доповнено, 12.2008
Директива щодо енергетичних характеристик будівель, EPBD-2010
Директива Європейського Парламенту та Ради від 25 жовтня 2012 р. що
встановлює загальні заходи з підвищення енергоефективності в рамках ЄС
Директива Європейського Парламенту та Ради від 21 жовтня 2009 р. з
екологічних вимог до енергоспоживальної продукції
Директива Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 р. з
уловлювання та збереження вуглецю
Директива Європейського Парламенту та Ради від 19 листопада 2008 р. щодо
схеми торгівлі квотами на викиди
Директива Європейського Парламенту та Ради від 24 листопада 2010 р. щодо
комплексного запобігання забрудненню промисловими викидами та
контролю над ними
Директива Європейського Парламенту та Ради від 11 лютого 2004 р. про
сприяння спільному виробництву тепла й електроенергії (когенерації) на
основі корисного теплового навантаження на внутрішньому енергетичному
ринку та внесення змін до Директиви 92/42/ЄЕС
Директива Ради від 27 жовтня 2003 р. щодо оподаткування енергопродуктів
та електроенергії
Директива Європейського Парламенту та Ради від 6 липня 2005 р. щодо засад
встановлення вимог екологічного дизайну для товарів, які споживають
енергію, яка змінює Директиву Ради 92/42/ЄС, Директиву Європейського
Парламенту та Ради 96/57/ЄС та Директиву Європейського Парламенту та Ради
2000/55/ЄС
Директива Ради від 22 вересня 1992 р. про позначення та зазначення у
стандартній інформації про товар показників споживання енергії та інших
ресурсів побутовими приладами
Директива Ради від 21 травня 1992 р. про зближення законодавств країн-членів
щодо вимог ККД для нових водогрійних котлів, що працюють на рідкому або
газовому паливі
Директива Комісії від 23 травня 1995 р. про застосування Директиви Ради
92/75/ЄЕС стосовно позначення енергоспоживчих характеристик на побутових
пральних машинах
Директива Європейського парламенту та Ради від 03.07.2003, яка замінює
Директиву 96/57/ЄС «Про вимоги щодо ефективності споживання енергії
побутовими
електричними
холодильниками,
морозильниками
та
комбінованими пристроями»
Директива Комісії від 19 вересня 1996 р. про застосування Директиви Ради
92/75/ЄЕС стосовно позначення енергоспоживчих характеристик на побутових
комбінованих посудосушильних машинах
Директива Комісії від 26.02.1999 яка замінює Директиву Комісії 97/17/ЄС про
застосування
Директиви
Ради
92/75/ЄЕС
стосовно
позначення
енергоспоживчих характеристик на побутових посудомийних машинах
Директива Європейского парламента та Ради від 19 травня 2010 р. щодо
енергоощадності будівель, що включила в себе Директиву 92/75/ЄС
Директива Комісії від 22 березня 2002 р. про застосування Директиви Ради
92/75/ЄЕС стосовно позначення енергоспоживчих характеристик на побутових
кондиціонерах
Директива Комісії від 8 травня 2002 р. про застосування Директиви Ради
92/75/ЄЕС стосовно позначення енергоспоживчих характеристик на побутових
електроплитах
Директива Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 р.
стосовно сприяння використанню енергії відновлюваних джерел
Директива Європейського Парламенту та Ради від 26 червня 2003 р. стосовно
спільних правил для внутрішнього ринку електроенергії

Джерело: http://eur-lex.europa.eu/
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Додаток 2
Основні нормативні документи у сфері нормування витрат електроенергії в
електромережах ОЕС України:
СОУ-Н ЕЕ 08.103:2006 Автоматизовані системи обліку електричної енергії. Загальні положення.
– 32 с. Затверджено наказом МПЕ України від 25.12. 2006 р. № 516.
СОУ-Н ЕЕ 08.104:2006 Автоматизовані системи обліку електричної енергії. Терміни та
визначення понять. – 42 с. Затверджено наказом МПЕ України від 25.12. 2006 р. № 516.
СОУ-Н ЕЕ 08.105:2006 Автоматизовані системи обліку електричної енергії. Основні положення.
– 46 с. Затверджено наказом МПЕ України від 25.12. 2006 р. № 516.
СОУ-Н ЕЕ 08.106:2007 Автоматизовані системи обліку електричної енергії. Забезпечення
сумісності. – 46 с. Затверджено наказом МПЕ України від 29.10. 2007 р. № 510.
Нормування технологічних витрат електроенергії в магістральних та міждержавних електричних
мережах. Методика. Затверджено наказом МЕВ України від 21.08. 2012 р. № 637.
СОУ-Н МЕВ 40.1-00013741-77: 2012. Порядок впровадження новітніх технологій і обладнання в
нове будівництво, реконструкцію та технічне переоснащення електричних мереж. Настанова.
Затверджено наказом Міненерговугілля України від 21.12. 2012р. №1079.
СОУ-Н ЕЕ 40.1-37471933-82:2013 Методичні рекомендації визначення технологічних витрат
електричної енергії в трансформаторах і лініях електропередавання. Методичні рекомендації. –
68 с. Затверджено наказом МЕВ України від 21.06. 2013 р. № 399.
СОУ-Н МЕВ 40.1-00100227-93:2014 (МВУ 031/08-2013) Метрологія. Кількість електричної
енергії та електрична потужність. Типова методика виконання вимірювань. – 78 с. Затверджено
наказом МЕВ України від 30.12. 2013 р. № 1054.
СОУ-Н ЕЕ 40.1-00100227-96:2014 Методичні рекомендації з аналізу технологічних витрат
електричної енергії та вибору заходів щодо їх зниження. – 82 с. Затверджено наказом МЕВ
України від 24.02. 2014 р. № 217.
ГНД 34.09.104-2003. Методика складання структури балансу електроенергії в електричних
мережах 0,38-150 кВ, аналізу його складових і нормування технологічних витрат електроенергії. –
13 с. Затверджено наказом МПЕ України від 17.12. 2003 р. № 757.
ГНД 34.09.203-2004. Нормування витрат електроенергії на власні потреби підстанцій 35-750 кВ і
розподільчих пунктів 6 – 10 кВ. Інструкція.
ГНД 34.09.205-2004. Втрати електричної енергії на власні та господарські потреби електричних
станцій та мереж. Номенклатура. – 18 с. Затверджено наказом МПЕ України від 04.08. 2004 р. №
459.
Р 50-072-98. Енергозбереження. Методика розрахунку технологічних втрат електроенергії в
мережах постачання напругою від 0,38 до 110 кВ включно. Рекомендації.
ДСТУ 3860-99. Енергозбереження. Методика розрахунку технологічних втрат електроенергії в
діючих мережах електропостачання 220 кВ і вище.
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ДСТУ 4065-2001. Енергосбереження. Енергетичний аудит. Загальні технічні вимоги.
Постанова НКРЕ від 13.12. 2012 р. №1627. Про затвердження Порядку формування
інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії.
Інструкція про порядок комерційного обліку електричної енергії. Додаток 10 до Договору між
членами Оптового ринку електричної енергії України. / НКРЕ – Київ – 2013. – 35 cтор.
Постанова НКРЕ від 25.07. 2013 № 1015. Про затвердження форм звітності № 11-НКРЕ
(квартальна) «Звіт щодо показників надійності електропостачання» та № 12-НКРЕ (квартальна)
«Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг» та інструкцій щодо їх заповнення.
Постанова НКРЕ від 26.07. 2013 р. №1029. Про застосування стимулюючого регулювання у
сфері передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами.
Постанова НКРЕ від 15.08. 2013 р. № 1110. Про затвердження Положення про порядок подання,
визначення та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат
електроенергії.
Постанова НКРЕ від 13.02. 2014 р. №117. Про затвердження Змін до Положення про порядок
подання, визначення та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних технологічних
витрат електроенергії.
Постанова НКРЕКП від 18.06. 2015 р. № 1784. Про внесення зміни до постанови НКРЕКП від
19.03.2015 № 805 (Про внесення змін до Економічних коефіцієнтів нормативних технологічних
витрат електроенергії в електричних мережах ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими
(локальними) електромережами І та ІІ класів напруги на II-ІV квартали 2015 року та І квартал 2016
року).
Постанова НКРЕКП від 25.06. 2015 р. № 1862. Про внесення змін до Економічних коефіцієнтів
нормативних технологічних витрат електроенергії в електричних мережах ліцензіатів з передачі
електричної енергії місцевими (локальними) електромережами І та ІІ класів напруги на II-ІV
квартали 2015 року та І квартал 2016 року.
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Додаток 3
Витрати електроенергії на її передавання
в електромережах енергопостачальних компаній
Назва

2012
2013
2014
Понад- Факт.
Норм. Понад- Факт Норм. Понад- Факт Норм. Понаднормат
нормат.
нормат.
нормат.
Вінницяобленерго
20,83
1638
4,45
14,87
16,44
-1,57
14,90 16,15
-1,25
15,01 16,61
-1,60
Волиньобленерго
17,10
15,85
1,25
14,29
15,16
-0,87
13,57 14,98
-1,41
13,21 14,96
-1,75
Дніпрообленрго
6,86
5,68
1,18
4,52
5,32
-0,80
4.41
5,53
-1,12
4,46
5,54
-1,08
Донецькобленерго
25,64
16,00
9,64
15,21
16,38
-1,17
14,65 15,79
-1,14
17,60 16,39
1,21
Житомиробленерго
16,90
16,90
0,00
15,52
17,71
-2,19
14,57 17,20
-2,63
14,46 17,11
-2,65
Закарпаттяобленерго
25,68
21,56
4,12
20,05
20,82
-0,77
18,41 20,72
-2,31
16,55 20,32
-3,77
Запоріжжяобленерго
8,38
8,87
-0,49
9,50
9,51
-0,01
8,97
8,97
0,00
8,31
8,34
-0,03
Київенерго
14,24
10,60
3,64
9,89
10,91
-1,02
7,92
10,59
-2,67
7,99
10,85
-2,86
Київобленерго
17,31
17,35
-0,04
15,61
15,65
-0,04
16,02 16,04
-0,02
15,88 16,58
-0,70
Кіровоградобленерго
14,74
17,37
-2,63
14,43
19,62
-5,19
13,93 18,97
-5,04
13,59 18,64
-5,05
Крименерго
19,06
16,09
2,97
15,75
16,37
-0,62
15,55 16,46
-0,91
14,16 16,69
-2,53
Львівобленерго
16,59
16,99
-0,40
15,89
17,66
-1,77
14,81 17,41
-2,60
13,55 16,99
-3,44
Луганське ЕО
12,09
10,13
1,96
12,45
12,83
-0,38
12,85 13,28
-0,43
14,27 14,28
-0,01
Миколаївобленерго
25,50
15,75
9,75
13,37
15,58
-2,21
12,30 14,85
-2,55
12,20 15,09
-2,89
Одесаобленерго
20,15
15,11
5,04
14,98
17,69
-2,71
13,99 16,78
-2,79
13,55 16,50
-2,96
Полтаваобленерго
7,95
10,42
-2,47
8,31
10,40
-2,09
8,29
10,39
-2,10
8,34
10,51
-2,17
Прикарпаттяобленерго
11,81
13,57
-1,76
11,41
14,29
-2,88
12,41 15,28
-2,87
13,30 16,35
-3,05
Рівнеобленерго
14,73
13,01
1,72
13,94
14,25
-0,31
13,69 14,63
-0,94
12,80 14,90
-2,10
Севастопольенерго
16,89
16,21
0,68
15,61
17,23
-1,62
14,00 16,16
-2,16
11,85 15,92
-4,07
Сумиобленерго
12,50
15,44
-2,94
12,45
14,63
-2,18
11,92 14,45
-2,53
11,63 14,40
-2,77
Тернопільобленерго
18,64
19,99
-1,35
18,00
18,97
-0,97
17,79 18,76
-0,97
17,27 18,60
-1,33
Харківобленерго
15,84
16,09
-0,25
13,84
15,09
-1,25
13,04 14,59
-1,55
12,44 14,33
-1,89
Херсонобленорго
17,58
17,64
-0,06
16,24
18,18
-1,94
15,33 17,69
-2,36
15,78 17,81
-2,03
Хмельницькобленерго
17,81
18,09
-0,28
16,47
17,89
-1,42
15,89 17,32
-1,43
14,99 17,06
-2,07
Черкасиобленерго
12,30
14,21
-1,91
13,62
12,91
0,71
11,87 13,44
-1,57
11,78 13,54
-1,76
Чернівціобленерго
34,44
20,87
13,57
19,51
20,20
-0,69
17,96 19,88
-1,92
17,61 19,96
-2,35
Чернігівобленерго
15,22
15,80
-0,58
15,33
17,34
-2,01
14,78 16,76
-1,98
13,66 16,29
-2,63
ДП «Регіон. ел. мережі».
–
–
–
3,54
3,74
-0,20
3,30
3,81
-0,51
3,56
3,91
-0,35
ДП «Укренерговугілля»
8,59
8,03
0,56
6,96
7,57
-0,61
6,39
7,20
-0,81
4,70
5,07
-0,37
Обленерго, всього
13,32
11,63
1,69
10,54
11,61
-1,07
10,17 11,56
-1,39
10,09 11,59
-1,50
Джерело: Энергобизнес: 2006.– № 5. – С. 61 – 62; 2013. – № 6. – С. 40; 2014. – № 9. – С. 36; 2015. – № 4. – С.42; 2015. – № 20. –С. 38.
Факт

2005
Норм.

80

Факт
14,73
9,25
5,10
19,30
14,10
18,79
9,14
6,34
16,15
14,66
20,79
9,57
–
12,98
13,83
8,73
13,24
12,23
–
10,98
17,06
12,78
15,46
15,91
11,58
14,24
13,76
7,52
11,25
10,46

2015 (І кв.)
Норм. Понаднормат.
17,04
-2,31
14,97
-5,72
6,47
-1,37
16,39
2,91
17,19
-3,09
22,40
-3,61
9,35
-0,21
10,86
-4,52
17,46
-1,31
20,19
-5,53
18,02
2,77
17,57
-8,00
–
–
16,52
-3,54
17,73
-3,90
11,11
-2,38
17,60
-4,36
15,84
-3,61
–
–
15,00
-4,02
18,91
-1,85
15,32
-2,54
19,93
-4,47
18,49
-2,58
13,40
-1,82
20,80
-6,56
17,45
-3,69
5,51
2,01
4.98
6,27
12,50
-2,04

Окремі скорочення
ЄС – Європейський Союз
РФ – Російська Федерація
МЕА – Міжнародне енергетичне агентство (International Energy Agency – IEA)
ACER – Агентство із співпраці регуляторів енергетики (Agency for the Cooperation
of Energy Regulators)
ВЕР – Всесвітня енергетична рада (World Energy Council – WEC)
ACER – Асоціація енергетичних регуляторів
НКРЕ – Національна комісія регулювання електроенергетики
НКРЕКП – Національна комісія, що здійснює державне регулювання послуг у
сферах енергетики та комунальних послуг
ENTSO-E – Європейська мережа системних операторів із передачі електроенергії
(the European Network of Transmission System Operators for Electricity)
ENTSO – Асоціація європейських системних операторів
UCTE (Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity) – Об’єднання з
координації електроенергії
ЕО – енергетичне об’єднання
ОЕС – об’єднана енергетична система
ЄЕС – єдина енергетична система
ЄНЕС – єдина національна електрична система Росії
СО – системний оператор
ОРМ – оператор розподільних мереж
TSO – оператор системи передавання
ОРЕ – оптовий ринок електричної енергії
ПДЕ – поновлювальні джерела енергії
ГАЕС – гідроакумулююча електростанція
ГеоТЕС – геотермальна теплова електростанція
ВЕС – вітрова електростанція
ВЕУ – вітроенергетична установка
СЕС – сонячна електростанція
ЛП – лінія електропередавання
ППС – передача постійного струму
ВПС – вставка постійного струму
HVDC – високовольтна лінія постійного струму
VSC-HVDC – система високовольтних ліній постійного струму з
перетворювачами напруги
GIL – лінія електропередавання з газовою ізоляцією
ПС – електрична підстанція
ТН – трансформатор напруги
АСУ ТП – автоматична система управління технологічним процесом
АСТУ – автоматична система технологічного управління
АСДУ – автоматична система диспетчерського управління
АСКОЕ – автоматична система комерційного обліку електричної енергії
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АСКОЕ ПС – автоматизована система комерційного обліку електроенергії
побутових споживачів
ЛУЗОД – локальне устаткування збору та обробки даних
КРУ– комплектна розподільна установка
КРУЕ – комплектна розподільна установка з елегазовим обладнанням
FACTS – гнучка система регулювання електропередавання змінного струму
КШР – кероваинй шунтувальний реактор
СТК – статичний тиристорний компенсатор
СТАТКОМ – статичний компенсатор на базі повністю керованих вентилів
ФПП – фазоповоротний пристрій
ОПК – облаштування поздовжньої компенсації
ЕМПЧ – електромеханічнй перетворювач частоти
ЕС – електроенергетична система
БСК – безконтактний синхронний компенсатор
АСУТП – автоматична система управління технологічним процесом
РДДБР – ринок двосторонніх договорів та балансуючого ринку
ПЯЕ – показник якості електроенергії
ВВП – валовий внутрішній продукт
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