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Зарубіжна практика стимулювання
розвитку поновлюваних джерел енергії
та їх приєднання до електромереж енергосистем
1. Загальне оцінювання стану та розвитку світового енергетичного ринку.
У сучасному світі наявність і доступність паливно-енергетичних ресурсів,
безперебійність постачання і ефективність їх використання визначають стійкий
розвиток і енергетичну безпеку – важливу складову національної безпеки.
Енергоспоживання на початку ХХІ сторіччя у всіх регіонах світу демонструє
стійку тенденцію до зростання, за останні 10 років обсяг його зріс на 11%, що
зумовлено темпами світового економічного розвитку, збільшенням населення
планети й усе більш зростаючою роллю енергоресурсів у житті людства.
У квітні 2012 р. відбувся Московський міжнародний енергетичний форум
(ММЕФ) «ПЕК Росії в XXI столітті», у роботі якого взяли участь провідні світові
експерти, представники міжнародних організацій, міжнародні корпорації, керівники
федеральних і регіональних органів законодавчої та виконавчої влади, провідні
вчені, а також представники бізнесу. Головна тема форуму – розкрити абсолютно
нові контексти взаємозв'язку енергетики і суспільства, енергії та сталого розвитку,
людини і біосистеми. Обговорювалися питання про перспективи розвитку світової
енергетики та створення передумов для сталого розвитку, нової інституційноправової системи глобальної енергетичної безпеки, перспектив модернізації
національних енергетичних галузей.
У контексті довгострокового розвитку світової енергетичної сфери, у тому
числі в енергоекологічному аспекті, на рівні міжнародних енергетичних організацій
активізується діяльність, спрямована на вироблення єдиної енергетичної політики,
що включає як подолання залежності від одного постачальника енергоносіїв, так і
лібералізацію енергетичних ринків, а також створення умов інвестування в
розроблення сучасних технологій і нових джерел енергії. Сьогодні в системі
міжнародних економічних відносин помітно посилилася роль міждержавної
взаємодії та регулювання в енергетичній сфері з урахуванням ключового значення
енергетики в ресурсному забезпеченні економічного розвитку та підвищенні
конкурентоспроможності економіки будь-якої держави.
Світова енергетика сьогодні переживає безпрецедентні зміни. Найбільшим
споживачем енергії у світі став Китай, активно зростає попит на електроенергію в
Індії. Стрімке збільшення споживання електроенергії в країнах, що розвиваються,
служить ключовим каталізатором подальшого зростання світового енергетичного
ринку.
Загальні проблеми енергозабезпечення та інші питання знаходяться під
постійною увагою міжнародних і регіональних енергетичних організацій, перш за
все – Міжнародне енергетичне агентство (МЕА), Всесвітня енергетична рада (ВЕР),
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), Адміністрація енергетичної
інформації США (EIA) тощо.
Основна тенденція світового енергетичного ринку – це зростання попиту на
електроенергію; згідно з прогнозами за період 2006 – 2030 рр. обсяги споживаної
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енергії зростуть на 44%. За оцінками експертів, в Європі з її застаріваючими
генеруючими потужностями щорічно до 2020 р. необхідно вводити в експлуатацію
близько 25 ГВт додаткової потужності. Попит на електроенергію в Африці, Китаї та
Індії буде підвищуватися в міру електрифікації сільських районів. Сприяючи
розширенню сегмента електромобілів і гібридних автомобілів, розвинені країни
вносять істотний вклад у збільшення світового попиту на електроенергію.
Узагальнений прогноз споживання первинної енергії МЕА, Світового Банку,
МАГАТЕ, Європейської комісії:
млрд. т у. п.
Рік

Нафта

Газ

Вугілля

2010
2020
2030
2040
2050

6,28
7,10
6,92
6,19
5,21

3,34
3,51
3,69
4,05
3,71

3,17
3,64
3,99
3,99
4,34

Атомна
енергія
0,95
0,99
1,06
1,57
2,44

ПДЕ

Гідро

Всього

0,02
0,25
0,62
1,45
2,35

0,35
0,38
0,40
0,42
0,46

14,10
15,86
16,68
17,66
18,51

Джерело: НИЛ Глобальных проблем энергетики ГОУВПО «Московский энергетический
институт (технический университет)»

Підсумковим
документом
«Заплановані
параметри
глобальної
енергоекологічної стратегії і передумови для її реалізації» на Московському
міжнародному енергетичному форумі «ПЕК Росії в XXI столітті» визначено
очікувані результати за чотирма етапами розвитку:
Етапи (періоди
реалізації)

Очікувані результати

I (2012–2030 рр.)

енергоємність валового продукту знижується з 0,24 до
0,19 млрд т нафтового еквівалента (н.е.), тобто на 1 трлн дол.;
викиди СО2 не перевищують критичного рівня 32 Гт;
додаткове теплове навантаження на одиницю площі Європи і
Північної Америки знижується на 20 %.

II (2031–2050 рр.)

енергоємність валового продукту знижується
до 0,12 млрд т н.е., тобто на 1 трлн дол.;
викиди СО2 – нижче рівня 2010 р.;
додаткове теплове навантаження на одиницю площі Європи,
Північної Америки і Південно-Східної Азії знижується ще на 10 %.

III (2050–2070 рр.)

енергоємність валового продукту залишається на рівні
0,12 млрд т н. е., тобто на 1 трлн дол.;
викиди СО2 знижуються до безпечного рівня 2005 р.;
додаткове теплове навантаження на одиницю площі всіх
макрорегіонів та окремих розвинених країн не перевищує 0,2% від
енергії сонячного випромінювання.

IV (2071–2100 рр.)

валовий продукт на душу населення по відношенню до
2070 р. повинен зрости не менше ніж у 1,5 раза.
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Сьогодні щорічне загальне світове енергоспоживання становить близько 11,8
млрд т н.е. Основу світового енергетичного балансу становлять вуглеводневі
енергоносії – нафта, газ і вугілля. Їхня частка у світовому енергозабезпеченні
становить близько 81%. Найбільшу частку становить нафта – це 34,4%. На вугілля
припадає 26%, на природний газ – 20,5%. Роль поновлюваних джерел енергії (ПДЕ),
атомної енергії та гідроенергетики у світовому енергозабезпеченні значно менша,
їхня частка становить відповідно 10,7%, 6,2% та 2,2%. В енергозабезпеченні
розвинених країн – членів Організації економічного співробітництва та розвитку
(ОЕСР) нафта відіграє провідну роль – на її долю припадає 39,3%. Частка газу
становить 22,6%, вугілля – 20,8%, атомної енергетики 10,6%, ПДЕ – 4,8% та
гідроенергетики – 1,9%.
Споживання первинної енергії
Вид енергії

Одиниці
вимірювання

Світ

ЄС

млн т

2005
3901,7

2008
3887,3

2011
4059,1

2005
720,1

2008
705,6

2011
645,9

млрд м куб

2766,7

3005,1

3222,9

494,8

491,3

447,9

Вугілля

млн т н.е.

2982,3

3324,1

3724,3

313,5

298,9

285,9

Атомна енергія

млн т н.е.

626,7

619

599,3

226

212,5

205,3

Гідро

млн т н.е.

662,3

727,7

791,5

69,5

73,4

69,6

Біопаливо
(виробництво)

тис т н.е.

19701

46063

58868

3133

8050

9693

ПДЕ (інші види)

млн т н.е.

84,1

122,7

194,8

34,3

52,7

80,9

Нафта
Газ

Джерело: Статистичний огляд світової енергетики – липень 2012 ,»BP Statistical Review of World
Energy – June 2012»

Загальна характеристика енергетичного сектора Європейського Союзу.
Енергоспоживання країн ЄС має дві характерні особливості. По-перше, рівень
загального споживання первинної енергії є майже незмінним протягом останніх
двадцяти років – 1700–1800 млн. т н.е./рік, і це за умови постійного розвитку
економіки і приєднання нових країн до ЄС. Утримання енергоспоживання на
оптимальному рівні досягається шляхом планомірного впровадження заходів із
підвищення енергоефективності та енергозбереження. По-друге, в ЄС має місце
певна тенденція щодо зростання його залежності від імпортованих енергоносіїв (у
1991 р. – 45 % загального енергоспоживання, у 2010 р. – 52,7 %.). Тому в країнах ЄС
продовжується пошук шляхів подальшого підвищення енергоефективності і
збільшення обсягів виробництва енергії з ПДЕ.
Виробництво електроенергії в ЄС останніми роками тримається на рівні 3200–
3300 ТВт∙год/рік. Сьогодні основна частина електроенергії виробляється на атомних
електростанціях (28 %) та на теплових електростанціях, які працюють на вугіллі
(28 %) і природному газі (23 %). На частку ПДЕ припадає понад 17 % загального
обсягу виробництва електроенергії, у тому числі на біомасу – 3 %. Із загального
обсягу ПДЕ перше місце з виробництва електроенергії займають
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гідроелектростанції (57,7 %), друге і третє місця – відповідно вітроелектростанції
(ВЕС – 20,9 %) і біомаса (19 %).

Виробництво та споживання енергії в Європейському Союзі
Показник
1991 р.
Загальне виробництво первинної
917
енергії, млн т н.е.
Загальне споживання первинної
1667
енергії, млн т н.е.
Частка виробленої енергії в
загальному споживанні первинної
55 %
енергії
Споживання енергії з ПДЕ,
73
млн т н.е.
Частка ПДЕ в загальному
4,4 %
енергоспоживанні
Загальне виробництво електроенергії,
2640
ТВт∙год
Виробництво електроенергії з ПДЕ,
305
ТВт∙год
Виробництво електроенергії з біомаси,
13,5
ТВт∙год
Частка ПДЕ в загальному виробництві
11,5 %
е/е
Частка біомаси в загальному
0,5 %
виробництві е/е

1996 р.

2000 р.

2005 р.

2009 р.

2010 р.

983

941

896

812

830

1725

1724

1823

1702

1759

57 %

55 %

55 %

48 %

47%

86

97

116

153

165

5%

5,6 %

6,4 %

9%

12,4%

2833

3025

3310

3210

3345

360

400

460

539

576

26

40

80

103

123,3

12,7 %

13,2 %

13,9 %

16,8 %

17,2 %

0,9 %

1,3 %

2,4 %

3,2 %

3,7 %

Джерело: Інститут технічної теплофізики НАН України «Аналіз механізмів стимулювання розвитку «зеленої»
електроенергетики в Європейському Союзі»

2. Поновлювані джерела енергії. Вичерпання запасів органічного палива,
забруднення повітряного і водного басейнів, парниковий ефект – усе це за останні
роки стало стимулом щодо активізації розвитку ПДЕ та підвищення їхньої частки у
виробництві електроенергії й тепла.
Загальний теоретичний потенціал ПДЕ на кілька порядків перевищує
сучасний рівень світового споживання первинних паливно-енергетичних ресурсів.
У представленому МЕА (липень 2012 р.) середньостроковому прогнозі
тенденцій розвитку світового ринку ПДЕ проаналізовано 15 ключових регіональних
ринків, на які сьогодні припадає близько 80% усього обсягу електрогенерації з
поновлюваних джерел. Виробництво електроенергії з ПДЕ у світі до 2017 р. зросте
більш ніж на 40%.
Лідерство в поновлюваній енергетиці переходитиме від країн-учасниць
Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) до нових країн, що
розвиваються, на які припаде дві третини всього зростання. Із 710 ГВт нових
потужностей, які, за прогнозами, буде введено в експлуатацію за п'ять років, на
Китай припадає близько 40%. Значні обсяги введення потужностей очікуються
також у США, Індії, Німеччині і Бразилії.
У найближчі п'ять років виробництво електроенергії з використанням усіх
видів ПДЕ, за оцінками агентства, зросте на 1,84 тис. ТВт∙год, що майже на 60%
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більше приросту його виробництва у 2005 – 2011 рр.
Виробництво електроенергії на базі ПДЕ (включаючи гідроелектростанції) у
2010 р. становило 4 158,5 ТВт∙год або 19,6 % від загального світового виробництва.
При цьому на АЕС вироблено електроенергії 13,0%, на ТЕС – 67,2%, інші 0,2%
було отримано за рахунок спалювання відходів.
Світове виробництво електроенергії ПДЕ, ТВт∙год
ПДЕ
Геотермальна енергія
Вітрова енергія
Біомаса
тверда біомаса
біогаз
рідка біомаса
міські відходи
Сонячна енергія
сонячні батареї
сонячні колектори
Енергія хвиль
Гідравлічна енергія
Загалом

2000 р.
52,1
31,4
133,8
101,2
13,1
19,4
1,3
0,791
0,526
0,605
2696,4
2915,7

2007 р.
62,7
171,7
220,2
157,6
29,0
3,3
30,4
7,9
7,2
0,685
0,549
3153,4
3616,5

2008 р.
65,5
219,8
220,8
155,4
31,1
3,4
30,8
12,7
11,8
0,899
0,546
3278,6
3797,8

2009 р.
67,4
274,6
247,0
174,2
37,4
4,8
30,6
21,2
20,3
1,0
0,503
3328,8
3939,5

2010 р.
68,6
344,8
263,2
186,1
40,5
5,1
31,5
33,2
31,6
1,6
0,554
3448,2
4158,5

Джерело: http://www.energias-renovables.org/

При цьому різні види ПДЕ перебувають на відповідних стадіях освоєння.
Найбільш інтенсивно серед всіх напрямів ПДЕ у світі розвивається
вітроенергетика. Щорічні темпи її зростання становлять у середньому 25%, що
зумовлено відносно більш низькими питомими капіталовкладеннями порівняно з
іншими видами ПДЕ. Зростає не тільки сумарна потужність ВЕС, але й їхня
одинична потужність, що вже перевищила 1 МВт. Сьогодні вітроенергетика
використовується більш ніж у 30 країнах. Світовими лідерами із застосування
енергії вітру є Німеччина, США, Нідерланди, Данія, Індія та Китай.
Ключовими ринками вітроенергетики за обсягом нових інсталяцій є Китай,
США, Німеччина, Іспанія, Італія, Індія, Великобританія і Франція. При цьому
останні дві країни вважаються крупними власниками вітропарків, оскільки
розробляють амбітні плани з використання потенціалу Північного моря і
Атлантичного океану. (додаток 2)
Як показує світовий досвід, завдяки державній підтримці вітроенергетична
галузь отримала потужний поштовх для розвитку і вийшла на провідні позиції в
економіках розвинених країн.
Згідно з даними звіту Global Wind Energy Council, у 2011 р. у світі було
встановлено 41 ГВт нових вітроенергетичних установок (ВЕУ), у результаті чого
сукупна потужність галузі вітрової енергетики у світі досягла 238 ГВт (додаток 2).
Упродовж 2011 р. у країнах ЄС введено в експлуатацію нові ВЕУ загальною
потужністю 9616 МВт, що становить понад одну п'яту від загальної потужності
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нових енергооб’єктів. Збільшення кількості проектів у сфері розроблення і
створення офшорних вітрогенераторів у Великобританії, Швеції і Німеччині
допомогло державам єврозони добитися 11%-вого зростання вітроенергетики
порівняно з рівнем 2010 р.
За даними Європейської Вітроенергетичної Асоціації (EWEA), у 2011 р. в ЄС
на 9 офшорних ВЕС до енергомережі приєднано 235 нових вітроенергетичних
турбін сумарною потужністю 866 МВт і загальною вартістю близько 2.4 млрд євро.
Після завершення будівництва 9 ВЕС установлена потужність морських вітропарків
Європи збільшиться на 2375 МВт, або 62%. Середня потужність підключених ВЕУ
становитиме 3,6 МВт. Загальна потужність ВЕС становить майже 94 ГВт, що
задовольняє 6% усіх потреб ЄС. Німеччина, як і раніше, має найбільшу кількість
вітрогенераторів, за нею йдуть Іспанія, Франція, Італія і Великобританія.
У найближчій перспективі очікується вихід на лідируючі позиції з розвитку
офшорних ВЕС Німеччини, оскільки основний обсяг будівництва морських
вітропарків у Великобританії вже перебуває на стадії завершення. За даними EWEA,
на початок 2012 р. у процесі будівництва перебувають вітропарки сумарною
потужністю 5 ГВт; отримано дозвіл на збільшення потужності до 18 ГВт (Німеччина
– 45%, Нідерланди – 12%, Ірландія – 11%, Естонія – 7%, частка Великобританії –
5%).
Структура парку морських ВЕУ в країнах ЄС на початок 2012 р., МВт:
56
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164

Швеція
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500
джерело: EWEA
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Головною тенденцією у вітроенергетичній галузі є збільшення одиничної
потужності вітроагрегатів.
Значними темпами (від 17 до 33% на рік) розвиваються системи використання
сонячної енергії, в основному як для виробництва низькопотенціального тепла для
комунально-побутового гарячого водопостачання й теплопостачання, так і
виробництва електроенергії через інтенсивне впровадження сучасних геліо- та фітоенергетичних систем.
Відповідно до звіту Європейської асоціації фотоелектричної індустрії (EPIA) на
світовому ринку сонячної енергетики у 2011 р. було введено 29,7 ГВт потужностей
сонячних електростанцій (СЕС) проти з 16,8 ГВт у 2010 р.; з них у країнах Європи
встановлено 21,9 ГВт проти 13,4 ГВт у 2010 р. Найбільший ринок сонячної
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енергетики 2011 р. створено в Італії із встановленою за рік потужністю 9,3 ГВт. За
нею йде ринок Німеччини, на якому у 2011 р. було введено 7,5 ГВт потужностей.
При цьому на Італію і Німеччину припадає близько 60% зростання світового ринку
фотоелектричних модулів. (додаток 1).
Триває активний розвиток технологій утилізації сонячного теплового
випромінювання. У ЄС цей сектор розділяється на два основні сегменти – гаряче
водопостачання і опалювання. Сучасні установки сонячних колекторів є досить
складними пристроями з автоматичною системою управління і контролю. Сумарну
встановлену потужність сонячних колекторів у країнах ЄС наведено у додатку 4.
Інтенсивно розвивається використання енергії біомаси. Остання може
конвертуватися в технічно зручні види палива або використовуватися для
одержання енергії шляхом термохімічної (спалювання, піроліз, газифікація) і (або)
біологічної конверсії. При цьому використовуються деревинні, рослинні та інші
органічні відходи, у тому числі міське сміття, відходи тваринництва й птахівництва.
При біологічній конверсії кінцевими продуктами є біогаз і високоякісні екологічно
чисті добрива. Цей напрям розвитку має перспективу як з погляду виробництва
енергії, так із позицій захисту екології через вирішення проблем утилізації
шкідливих відходів.
Сьогодні найбільш швидкими темпами розвивається біоенергетика.
Очікується, що енергетичне використання всіх видів біомаси здатне забезпечити на
рівні 2030 р. щорічне заміщення 9,2 млн т у. п. викопних палив, у тому числі за
рахунок енергетичного використання залишків сільгоспкультур, зокрема, соломи –
2,9 млн т у. п., дров і відходів деревини – 1,6 млн т у. п., торфу – 0,6 млн т у. п.,
твердих побутових відходів – 1,1 млн т у. п., одержання та використання біогазу –
1,3 млн т у. п., використання паливного етанолу та біодизельного пального – 1,8 млн
т у. п.
Особливою сферою впровадження ПДЕ є застосування біопалива на
транспорті. Основними видами такого пального є біоетанол і біодизель.
Сьогодні частка етанолу та біодизелю становить трохи більше 1% від
загального обсягу транспортного пального, що споживається у світі. Найбільших
успіхів досягла Бразилія, яка залишається світовим лідером у виробництві етанолу.
У 2010 р. в цій країні обсяги виробництва етанолу досягли 15 млрд л, що
перевищило половину світового виробництва. Усі заправні станції країни продають
етанол Е95 та Е25. У 2010 р. в Бразилії працювали близько 340 цукрово- та лікерогорілчаних заводів, які виробляли етанол. Другу позицію за обсягами виробництва й
споживання етанолу посідають США – 14 млрд л за 2010 р. з доведенням до 2020 р.
його частки до 20%. До країн, де активно розвивається виробництво етанолу,
належать країни ЄС, Австралія, Китай, Індія тощо. Що стосується біодизелю, то
його найбільшими виробниками є США, Німеччина, Франція, Італія.
Відповідне місце за обсягами застосування займає геотермальна енергетика.
Вона цілком конкурентоспроможна порівняно з традиційними паливними
електростанціями. Однак ГеоТЕС географічно прив'язані до обмеженого числа
районів, що знижує сферу їхнього поширення. Поряд з ГеоТЕС широке
використання одержали системи геотермального теплопостачання. Темпи зростання
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світової геотермальної енергетики становлять від 5 до 9%.
Значний розвиток одержав напрям, пов'язаний із використанням
низькопотенціального тепла навколишнього середовища (води, ґрунту, повітря)
за допомогою теплонасосних установок (ТНУ). Економічна доцільність
використання ТНУ підтверджується світовим досвідом – при витраті одиниці
електричної енергії виробляються 3 – 4 еквівалентні одиниці теплової енергії, що
значно вигідніше, ніж пряме електричне нагрівання. У розвинених країнах сьогодні
ТНУ є найбільш поширеною системою опалення та кондиціювання.
Найбільше використання ТНУ набули в США (встановлена потужність
становить 4800 МВт), Швейцарії (500 МВт), Канаді (380 МВт), Швеції (377 МВт),
Німеччині (344 МВт), Австрії (228 МВт) тощо.
У США щорічно виробляється близько 1 млн теплових насосів, в Японії –
близько 3 млн. У Швеції 50% всього опалення забезпечують теплові насоси, у тому
числі 12% всього опалення Стокгольма забезпечують ТНУ загальною потужністю
320 МВт, що використовують тепло Балтійського моря.
За останні роки спостерігається відродження інтересу до використання та
розвитку малих ГЕС на новій технічній основі з повною автоматизацією та
дистанційним керуванням їх роботи.
Узагальнюючі показники світового розвитку ПДЕ
Назва показника

2009 р.

2010 р.

2011 р.

161

220

257

Споживання ПДЕ, млн т.н.е.

878,1

944,4

986,3

Установлена потужність ПДЕ
(всього без ГЕС), ГВт

250

315

390

Установлена потужність ПДЕ
(всього з ГЕС), ГВт

1170

1260

1360

ГЕС (без ГАЕС), ГВт

915

945

970

СЕС, ГВт

23

40

70

Сонячні колектори-концентратори, ГВт

0,7

1,3

1,8

ВЕС, ГВт
Сонячні фотоелементи для нагрівання
води/вилучення тепла, ГВт
Виробництво етанолу, млрд л

159

198

238

153

182

232

73,1

86,5

86,1

Виробництво біодизелю, млрд л

17,8

18,5

21,4

Інвестиції у ПДЕ, млрд дол. США

Джерело: «Поновлювані джерела енергії 2012 – всесвітній аналіз стану» REN21,
«Renewebles 2012 - Global Status Report»

Євросоюз планує довести до 2020 р. частку ПДЕ в енергетичному балансі до
20%, мета США – 10–20%. Китай, який активізував свою політику у сфері ПДЕ,
оголосив про плани щодо збільшення частки ПДЕ в енергопостачанні країни з
нинішніх 7,5% до 15% до 2020 р., довівши при цьому до 300 ГВт потужності ГЕС,
до 30 ГВт – ВЕУ, 30 ГВт – на основі використання біомаси і 1,8 ГВт потужностей
сонячної енергетики.

9

У 2010 р. вперше у світовій практиці сумарна встановлена потужність
вітрових турбін, заводів біопалива та електростанцій, на яких спалюються відходи, і
СЕС досягла 381 ГВт, перевищивши загальну потужність ядерних електростанцій
(375 ГВт). Зокрема, із 55 ГВт нових потужностей, які було введено у ЄС у 2010 р.,
22,7 ГВт припали на ПДЕ. Згідно з уточненим стратегічним енергетичним сценарієм
Єврокомісії – «Дорожньою картою з енергетики до 2050 р.» – частку ПДЕ в
кінцевому споживанні до 2050 р. визначено на рівні 75%, а в електрогенерації –
97%.
В умовах розвитку нових технологій у світовій енергетичній сфері
очікується досягнення «мережевого паритету» (grid parity) – вартість
виробництва електроенергії з ПДЕ максимально наближається до вартості
виробництва електроенергії на основі органічного палива. Зокрема, згідно із
стрімким розвитком технологій у ЄС і здешевленням устаткування досягнення
«мережевого паритету» ФЕУ із традиційним газовим генеруючим устаткуванням
припускається вже в найближчі роки. За даними EPIA, з 2000 р. на європейському
ринку вартість ФЕУ знизилась на 36–51%. У результаті витрати на виробництво
електроенергії, що виробляється з використанням сонячних батарей, мають стійку
тенденцію до зниження – у 2010 р. цей показник становив 0,239 євро/кВт∙год, у 2011
р. – 0,203 євро/кВт∙год, а до 2020 р. можливе його зменшення до 0,15 євро/кВт∙год.
Терміни прогнозованого досягнення «мережевого паритету» в провідних
країнах ЄС:
Франція

Німеччина

Італія

Іспанія

Великобританія

Приватний

Потужність
ФГУ*
до 3 кВт

2016 р.

2017 р.

2015 р.

2017 р.

2019 р.

Комерційний

до 100 кВт

2016 р.

2017 р.

2013 р.

2014 р.

2017 р.

Промисловий

до 500 кВт

2019 р.

2019 р.

2014 р.

2017 р.

2019 р.

Сектор економіки

* фотогальванічна установка
Джерело: “EPIA”, “Solar photovoltaic competing”, September 2011.

У світовій практиці накопичено також значний досвід успішного застосування
різних заходів державної політики щодо зниження карбоноємності шляхом
стимулювання підвищення енергоефективності в різних секторах економіки та
розвитку ПДЕ.
2.1. Механізми та інструменти сприяння розвитку ПДЕ у світі. У світовій
практиці існує два основних механізми підтримки розвитку поновлюваної
енергетики. Це система фіксованого преміювання, коли на державному рівні
формуються ціни на електроенергію ПДЕ, і система квотування виробітку
електроенергії з ПДЕ, при якій встановлюються обов'язкові обсяги електроенергії,
виробленої на основі поновлюваних джерел. Основною відмінністю між цими
системами, заснованими на цінах і квотах, є те, що в першому випадку
стимулюється конкуренція між технологіями, а в другому – між виробниками
електроенергії. Наприклад, рівень тарифів ПДЕ (а значить, і рівень інвестиційної
привабливості) є вищим у країнах, де прийнято в основному систему квотування
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(Великобританія, Бельгія, Італія), ніж у країнах із системою преміювання
(Німеччина, Іспанія, Данія).
Назва показника
Кількість країн, в яких визначено цілі на
державному рівні з розвитку ПДЕ
Кількість країн /штатів/провінцій з політикою
пільгового стимулювання виробництва енергії з
ПДЕ
Кількість країн /штатів/провінцій з політикою
квотування на основі стандартів із ПДЕ
Кількість країн /штатів/провінцій з офіційно
визначеними мандатами (дозволами) щодо
використання біопалива

2009 р.

2010 р.

2011 р.

89

109

118

82

86

92

66

69

71

57

71

72

Джерело: «Поновлювані джерела енергії 2012 – всесвітній аналіз стану» REN21 «Renewebles 2012 Global Status Report»

Система фіксованого преміювання. Ця система включає в себе субсидії,
фіксовані тарифи, фіксовані пільгові виплати та податкові пільги.
Інвестиційні субсидії – субсидійні виплати, що розраховуються виходячи із
величини установленої потужності ПДЕ незалежно обсягу виробленої
електроенергії.
Фіксовані пільгові тарифи, або компенсаційні закупівельні тарифи (feed-in
tariff-FIT), що діють у більш ніж 70 країнах і довели свою ефективність у розвитку
вітроенергетики, зокрема, у Німеччині, Іспанії, Данії. Оператори мережі отримують
фіксовану плату за кожну кіловат-годину електроенергії, вироблену і поставлену з
ПДЕ. Тарифна надбавка компенсується за рахунок бюджету або кінцевого
споживача електроенергії.
При цьому час дії тарифів, їх величина і часовий графік зниження
компенсаційної надбавки та інші параметри помітно відрізняються по країнах,
навіть їх регіонах, по окремих видах ПДЕ і регулярно переглядаються. Так, Болгарія
збільшила термін дії такого тарифу для сонячних фотоелектроустановок (ФЕУ) з 12
до 25 років. Іспанія, досягши достроково цільового рівня у 2010 р. по виробництву
електроенергії на ФЕУ, установила 10%-вий понижувальний коефіцієнт для тарифу
на електроенергію з цього джерела. Німеччина скоротила тарифну підтримку для
ФЕУ після виходу на прогнозовані обсяги потужності сонячних установок
одночасно збільшивши тарифи на виробництво електроенергії з ВЕУ. При цьому
рівень пільгових тарифів, наприклад, у Німеччині, щорічно знижується,
відображаючи зниження собівартості виробництва енергії ПДЕ.
Варіант пільгових компенсаційних закупівельних тарифів – механізм
фіксованої надбавки, впроваджуваний сьогодні в Данії та частково в Іспанії. У
рамках цієї системи держава встановлює розмір фіксованої надбавки або
«екологічного бонусу», що виплачується виробникам електроенергії з ПДЕ понад
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ринкову ціну.
Основною перевагою фіксованих пільгових тарифів є можливість
прогнозування розвитку ПДЕ. Наприклад, у Німеччині гарантований термін дії
пільгових тарифів становить 20 років. При цьому енергозбутові компанії не мають
права відмовлятися від приймання електроенергії, виробленої ПДЕ. Основним
недоліком фіксованих тарифів є складність їх регулювання залежно від динаміки
зниження собівартості електроенергії.
Фіксовані пільгові виплати, або «екологічні бонуси», являють собою
фіксовану премію до оптової ціни за електроенергію. На відміну від фіксованого
тарифу, пільгові виплати більш важче прогнозувати через постійно мінливу ціну на
оптовому ринку електроенергії. Разом з цим фіксована премія легше інтегрується в
систему оптової торгівлі через можливість для її учасників оперативно реагувати на
сигнали ринку. Систему фіксованої премії найбільш широко представлено в Іспанії.
Податкові пільги, які діють у США, Канаді та інших країнах, пропонують
пільгові умови сплати податків за кожну вироблену кіловат-годину. У США,
наприклад, ринок поновлюваної енергетики стимулюється федеральним
нормативним актом про пільгове оподаткування. Розмір пільгового оподаткування
щорічно переглядається з урахуванням інфляції.
У сфері електроенергетики іншим популярним інструментом
стало
встановлення для компаній-виробників цільового показника частки ПДЕ в
загальному обсязі виробництва електроенергії і часового графіка його досягнення
компаніями з відповідними стимулами і штрафними санкціями. Цим інструментом
користуються понад 40 країн. Він особливо популярний у США – застосовується в
27 штатах.
Система квотування поновлюваних джерел енергії. Існують дві системи
квотування – система тендерів і система «зелених сертифікатів.
Система тендерів передбачає конкурс на право одержання найбільш
економічно вигідного контракту на будівництво та експлуатацію потужностей ПДЕ.
Така система використовувалася для розвитку вітроенергетики в Ірландії, Франції,
Великобританії, Данії та Китаї. Недолік системи полягає в тому, що інвестори для
перемоги в тендері можуть пропонувати економічно необґрунтовану низьку ціну, а
потім просто не реалізувати проект. Наприклад, у Великобританії ряд контрактів так
і залишилися нереалізованими.
Система торгівлі «зеленими» сертифікатами. За цією схемою за кожну
кВт∙год, вироблену на основі ПДЕ, видаються «зелені» сертифікати, які можна
реалізувати на вільному ринку. Виручка від їх продажу є надбавкою до базового
тарифу. Система «зелених» сертифікатів зазвичай діє паралельно з квотами на
виробництво електроенергії на основі ПДЕ. Для фінансування додаткових витрат,
пов'язаних з виробництвом електроенергії з ПДЕ і забезпечення встановленого
обсягу її виробництва, виробники зобов'язані купувати відповідну кількість
«зелених» сертифікатів у інших виробників електроенергії з ПДЕ, покриваючи
певний відсоток або квоту від загального обсягу спожитої/виробленої ними
електроенергії. Таку систему прийнято у Великобританії, Швеції, Італії, ряді штатів
США. Оскільки виробники/споживачі бажають викупити такі сертифікати як можна
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дешевше, став розвиватися вторинний ринок сертифікатів, на якому виробники
електроенергії з ПДЕ конкурують між собою щодо умов продажу «зелених»
сертифікатів.
Порівняно із системою тендерів торгівля «зеленими» сертифікатами є більш
ризикованою для інвестора, оскільки торгівля ведеться в добовому режимі і ціна на
«зелені сертифікати» коливається. Проблему можна вирішити шляхом створення
ринку довгострокових контрактів на «зелені» сертифікати.
Досвід показує, що система фіксованого преміювання може бути більш
ефективною, хоча і не гарантує 100%-вого успіху, який визначають конкретні умови
обраного механізму в поєднанні з іншими заходами підтримки.
Основні висновки використання розглянутих механізмів:
1) незалежно від обраної стратегії найважливішим фактором є чітке
зосередження зусиль на сприянні розвитку нових джерел енергії;
2) вдало розроблена (динамічна) система пільгових компенсаційних тарифів
забезпечує сталий розвиток ПДЕ з урахуванням найбільш низьких витрат;
3) стратегії стимулювання з низькими політичними ризиками висувають
мінімальні вимоги з прибутку для інвесторів і, відповідно, знижують витрати на
розвиток ПДЕ.
Протягом останніх років у ЄС було реалізовано широкий спектр
стимулюючих стратегій. Особливості застосовуваних механізмів у ряді країн ЄС
наведено у додатку 5.
2.2. Ціноутворення. Електроенергія, вироблена з ПДЕ, з кожним роком стає
дешевшою і, відповідно, більш конкурентоспроможною. Такі висновки
представлено Міжнародним агентством з поновлюваної енергетики IRENA в червні
2012 р. на Третьому засіданні ради (IRENA) в Абу-Дабі (додаток 6) у п'яти
дослідженнях з економічної ефективності впровадження і використання основних
видів ПДЕ.
У дослідженнях представлено також дані про вартість, конкурентні переваги
сонячних фотогальванічних панелей, про позитивні властивості концентрованої
сонячної енергії, енергії води, біомаси та вітрової енергетики. Дослідження
підтверджують конкурентоспроможність ПДЕ. Зокрема, в дослідженнях відзначено
зниження вартості сонячних фотогальванічних панелей протягом двох років до 60%.
Щодо використання біомаси зазначено, що конкурентні проекти мають можливість
отримати енергію, вартість якої становить 0,06 дол. за 1 кВт.год. Вартість
виробництва енергії в проектах гідроенергетичної сфери коливається в межах від
0,02 до 0,19 дол. за 1 кВт∙год. Для ВЕС в районах з достатнім вітровим потенціалом,
наприклад у районах Північної Америки, уже у 2010 р. було відзначено можливість
виробництва електроенергії вартістю 0,04–0,05 дол. за 1 кВт∙год.
Питома вартість спорудження потужних ВЕУ сьогодні знаходиться в інтервалі
800–1000 дол./кВт, а вартість малих ВЕУ, як правило, є вищою і збільшується зі
зменшенням потужності (до 3000 дол./кВт).
За
останні
роки
альтернативна
енергетика
стала
більш
конкурентоспроможною порівняно з традиційною. Це підтверджує звіт за 2011 р.
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Комісії з комунальних послуг штату Каліфорнія – штатом підписано контракт на
2012 р. на поставку електроенергії з власниками СЕС потужністю 500 МВт за ціною,
нижчою ніж ціна її виробництва на ТЕС з газовим паливом.
Дослідженнями провідного світового інформагентства Bloomberg «New
Energy Finance 2012» встановлено, що вже у 2016 р. берегові ВЕУ в країнах
Євросоюзу будуть виробляти більш дешеву електроенергію, ніж газові турбіни
змішаного циклу.
У Китаї і США фотовольтаїка досягне цінового паритету з традиційною
енергетикою в найближчі кілька років. Зокрема, у США буде досягнуто ціновий
паритет уже в 2014 р. При цьому більшість регіонів у країні досягне цінового
паритету на електроенергію в житловому секторі до 2017 р. Аналітики очікують, що
в більшості регіонів Китаю ціновий паритет буде досягнуто до 2015 – 2016 рр.
(доповідь Global Data, 2012 р.).
Протягом найближчих років такий параметр як LCOE (Levelized Cost Of
Electricity – урівноважена ціна електроенергії, що відпускається безпосередньо з
електростанцій) для сонячних батарей буде і надалі знижуватися через зниження
капітальних витрат і збільшення коефіцієнта використання генеруючих
потужностей. Усе це в поєднанні з відсутністю затрат на купівлю палива, низькими
операційними витратами та витратами на технічне обслуговування (не кажучи вже
про постійно зростаючу вартість викопних видів палива) приведе до подальшого
зниження показника LCOE для сонячних батарей, який за прогнозами до 2017 р.
стане нижчим від середньої роздрібної ціни на електроенергію.
Окремо про необхідність дотування ПДЕ. Альтернативна енергетика отримує
в 75 разів менше дотацій, ніж нафтогазові галузі. Наприклад, з 1994 по 2009 рр. у
США нафту і газ було дотовано з бюджету на 447 млрд дол., а ПДЕ за той же період
– на 6 млрд дол. Субсидування ядерної галузі перевищує рівень субсидій вітрової
енергетики більш ніж у 40 разів (39,4 млрд дол. проти 900 млн дол.).
Сонячні установки гарячого водопостачання використовуються в холодному
кліматі Швеції та Фінляндії, де вони окупаються в середньому за 15 років.
Ціна генерації ПДЕ знижується в міру зростання установлених потужностей
електростанцій. Розробники проектів сонячної енергетики продовжують успішно
працювати у цьому напрямі, удосконалюючи технологію. Серед них компанія
Semprius – американський розробник фотоелектричних модулів високої
концентрації. У січні 2012 р. компанія з Північної Кароліни продемонструвала
рекордні показники ефективності своїх фотоелектричних панелей, які здатні
перетворювати в корисну енергію майже 33,9% сонячного потоку. Аналітики
компанії Semprius вважають, що протягом найближчих років з переходом на нові
проекти з сучасними технологіями вартість виробництва електроенергії може бути
знижена до 8 центів за 1 кВт∙год. Для порівняння – у 2011 р. середня роздрібна ціна
електроенергії в США становила близько 10 центів за 1 кВт∙год.
2.3 Інвестиції в розвиток ПДЕ. Незважаючи на тривалу світову кризу,
глобальні інвестиції в розвиток ПДЕ у 2011 р. відповідно до повідомлення ООН
(Організація Об'єднаних Націй) становили 260 млрд дол. і зросли на 5% порівняно з
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2010 р. і майже в п'ять разів перевищали рівень 2004 р. (53,6 млрд дол.). Інвестиції у
фотовольтаїку – технологію на основі напівпровідникових сонячних батарей,
випереджали інвестиції у вітроенергетику.
Особливістю 2011 р. став 36%-вий стрибок обсягу інвестицій у сонячну
енергетику – до рівня 136,6 млрд дол., що майже у два рази перевищило інвестиції у
вітроенергетику(74,9 млрд дол.). Ціна фотогальванічних модулів знизилася майже
на 50% протягом 2011 р., тепер вони коштують на 75% нижче, ніж три роки тому.
Вартість
фотовольтаїчних
технологій
впала,
фотовольтаїка
за
конкурентоспроможністю наблизилася до інших джерел енергії, в результаті чого
галузеві обсяги продажів зросли.
У 2008 р. США були лідерами інвестицій в екологічно чисту енергію, але з
2009 р. їх випередив Китай з інвестуванням в ПДЕ 53 млрд. дол. У 2011 р. США
знову вийшли вперед із зростанням обсягу інвестицій до 55,9 млрд дол., що на 33%
вище рівня 2010 р. У Європі в цілому інвестиції в ПДЕ зросли на 3% (до
100,2 млрд дол.), Індії – на 52% (до 10,3 млрд дол.).
Найбільші інвестиції було вкладено в проекти великих сонячних парків
промислового масштабу («open space»-PV). Інвестиції в цей сектор зросли з
138,3 млрд дол. у 2010 р. до 145,6 млрд дол. у 2011 р. Серед великих проектів,
профінансованих в останньому кварталі минулого року, були: Amrumbank West –
офшорна вітрова електростанція потужністю 288 МВт у Німеччині вартістю
1,3 млрд дол., вітрова електростанція Seigneurie de Beaupre 272 МВт у Канаді за
756 млн дол., і сонячна теплова електростанція Hanas Ningxia Yanchi Gaoshawo
92,5 МВт у Китаї вартістю 354 млн дол.
Другим сектором за обсягом інвестицій в минулому році стала розподілена
сонячна генерація BAPV (сонячні панелі, установлені на дахах будинків). У цей
сектор інвестовано 73,8 млрд дол. у 2011 р. проти 60,4 млрд дол. у 2010 р.
У зв’язку зі зменшенням обсягів державного стимулювання ряду програм ПДЕ
в умовах фінансової кризи у 2011 р. інвестиції в корпоративні наукові дослідження
щодо ПДЕ зменшилися до 13,2 млрд дол. проти 15,3 млрд дол. у 2010 р., а інвестиції
в урядові наукові дослідження впали до 12,7 млрд дол. проти 16,2 млрд дол.
Третім сектором за обсягом інвестицій у 2011 р. після фотовольтаїки і
вітроенергетики стали smart grid технології, зберігання енергії, енергоефективність
та енергозбереження на транспорті. У зазначений сектор інвестовано 9,2 млрд дол.
Слід відмітити, що у 2011 р. в Китаї на замовлення державної енергетичної
корпорації SGCC компанією BYD побудовано найбільшу в світі акумуляторну
батарею, ємність якої становить 36 МВт∙год. Батарею створено для зберігання
енергії потужного комплексу з ВЕС і СЕС на півночі Китаю. Використання такого
накопичувача підвищує ефективність використання ПДЕ на 5 – 10%. Загальна
вартість комплексу з ВЕС (100 МВт) і СЕС (40 МВт) з акумулятором енергії
становить 500 млн дол.
В інших секторах ПДЕ у 2011 р. обсяг інвестицій в біопаливо збільшився з 8,6
млрд дол. до 9 млрд дол., інвестиції в біомасу знизилися на 18% (до 10,8 млрд дол.),
у геотермальну енергетику зросли з 2 млрд дол. до 2,8 млрд дол., обсяг інвестицій у
малі ГЕС знизився на 25% (до 3 млрд дол.).
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У цілому до 2030 р. світові витрати на ПДЕ відповідно до прогнозу ООН
перевищать 7 трлн дол. Європа залишається найбільшим ринком для інвестицій у
ПДЕ, проте в умовах загострення кризи та скорочення фінансування «зелених»
тарифів очікується сповільнення їх зростання у 2012 – 2013 рр. Прогнозується, що
Китай після 2014 р. почне домінувати на інвестиційному ринку, щорічно
спрямовуючи на розвиток ПДЕ до 50 млрд дол.
2.4. Нормативно-правове забезпечення розвитку та регулювання ПДЕ
в Європейському Союзі.
Найбільш активно і послідовно поєднується енергетична та екологічна
політика та механізми її реалізації в Європейському Союзі.
В ЄС застосовується комплексний підхід до формування нормативно-правової
бази в галузі енергетичної ефективності, у тому числі й у сфері ПДЕ. До основних
видів нормативних правових документів, що діють в ЄС, належать:
• регламенти, які є обов'язковими і прямо застосовуються в усіх країнахчленах ЄС;
• директиви, які є обов'язковими для країн-членів ЄС у частині визначених
результатів, що підлягають відображенню в національній правовій базі;
• рішення, які є обов'язковими тільки для тих суб'єктів, яким їх адресовано;
• рекомендації та висновки, які не мають обов'язкового характеру і є
декларативними документами;
• стандарти, які застосовуються на добровільній основі, але ЄС стимулює їх
застосування
У 1997 р. було опубліковано Білу книгу ЄС «Енергія майбутнього:
поновлювані джерела енергії». Вона не мала законодавчої сили, але спонукала
європейські країни до початку діалогу про необхідність розвитку ПДЕ. Основні
напрями розвитку енергетики ЄС встановлено також і в інших документах ЄС,
таких як «Зелена книга ЄС 2005/265» про енергетичну ефективність і «Зелена книга
ЄС 2006/105» про європейську стратегію стійкої, конкурентоспроможної та
безпечної енергетики.
У 2007 р. ЄС прийнято «Дорожню карту» у сфері розвитку ПДЕ, яка
формулює принципи досягнення поставленої мети. У документі сформульовано
вимоги до національних планів дій країн-членів ЄС; деталізовано цілі щодо окремих
видів ПДЕ у виробництві електроенергії до 2020 р. (додаток 7); визначено завдання,
які виконуватиме Єврокомісія в рамках своєї компетенції для забезпечення
реалізації планів на загальноєвропейському рівні; визначено пріоритети та
першочерговість завдань для країн-членів ЄС. У документі також оцінено наслідки і
можливі шляхи досягнення поставленої мети.
На саміті у Брюсселі (2008 р.) до 2020 р. були визначені цілі для
стимулювання використання енергії поновлюваних джерел:
• досягнення частки ПДЕ у 20% в загальному обсязі енергоспоживання;
• скорочення на 20% викидів парникових газів;
• обов'язкове використання біопалива в обсязі 10% від загального споживання
енергії;
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• збір СО2 і розвиток енергозберігаючих технологій.
Основні завдання з розвитку та використання ПДЕ сьогодні визначають:
• Директива 2009/28/ЕС Європейського парламенту та Ради від 23 квітня 2009
р. з підтримки застосування енергії від поновлюваних джерел, яка вносить зміни і
скасовує директиви 2001/77/ЄC та 2003/30/ЄC;
• Рішення Європейської Комісії 2009/548/ЄC від 30 червня 2009 р., що
встановлює шаблон для Національного плану дій з відновлюваної енергії,
відповідно до Директиви 2009/28/ЄC Європейського парламенту та Ради ЄС;
• понад 10 стандартів EN.
Директивою 2009/28/ЄC встановлено погоджені диференційовані національні
цілі для країн-членів ЄС як частки ПДЕ в сукупному обсязі кінцевого
енергоспоживання у 2020 р. (додаток 8).
Згідно з Директивою для країн-членів ЄС залишається певна свобода у виборі
підходів та інструментів для досягнення поставлених цілей з урахуванням
національних особливостей. Крім того, країни можуть установлювати підвищені та /
або додаткові цільові показники. Так, Німеччина планує довести до 2020 р. частку
електроенергії, виробленої з ПДЕ, до 30%, а виробленої теплової енергії – до 14%.
В Євросоюзі згідно з Директивою 2009/28/ЄС і введенням нової тарифної
політики на електроенергію (додаток 9):
• вводяться щорічні квоти місцевим енергетичним компаніям на виробництво
електроенергії від ПДЕ в розмірі 2–15% від загального обсягу продажу
електроенергії. Якщо енергокомпанія з деяких причин не виробляє і не продає
електроенергію, отриману з ПДЕ, то вона зобов'язана купувати «зелені»
сертифікати;
• приватному власникові для купівлі, установлення та підключення до мереж
енергосистеми електричного генератора, який використовує ПДЕ, дозвіл не
потрібен;
• кожному споживачеві електроенергії і власникові електричного генератора,
який використовує ПДЕ, надається право вільного вибору енергокомпанії, якій він
продасть або в якої він купує електроенергію;
• власнику електричного генератора, який використовує ПДЕ, при його купівлі
та установленні надається грант у розмірі не більше 40–75% від вартості генератора.
• заохочується дешевими кредитними ставками і податковими пільгами участь
третьої сторони у фінансуванні витрат на купівлю устаткування, що використовує
ПДЕ, його монтаж і експлуатацію;
• власникові надається грант або встановлюється пільговий тариф, загальний
розмір якого враховує компенсації на придбання та обслуговування електричного
генератора, який використовує ПДЕ. Прибуток у розмірі 200 – 300 % від
банківського відсотка із вкладу в обсязі витрачених коштів на ПДЕ гарантується
протягом 20 років;
• засоби для стимулювання розвитку ринку ПДЕ використовуються зі
спеціального фонду, який формується державою за рахунок відрахувань від тарифів
на електроенергію та продажу «зелених» сертифікатів.
Порівнювальні таблиці пільгових тарифів у країнах-членах ЄС, за видами
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ПДЕ, у 2010 р. наведено у додатку 10.
2.5. Приєднання джерел поновлюваної енергетики до електромереж.
Країни-члени ЄС відповідно до вимог Директив і Регламентів,
загальноєвропейських і національних нормативно-правових актів зобов’язані
створювати економічно вигідні умови роботи ПДЕ у відповідних енергосистемах,
забезпечувати впровадження схем вільного використання електроенергії з ПДЕ,
прозорість і ефективність їх застосування у сфері торгівлі та споживання. На
національному рівні кожна з країн-членів ЄС здійснює диференційований підхід до
вирішення зазначених питань.
У кінці 1980-х рр. компанії розподільчої мережі Європи використовували
невеликі ВЕУ і ВЕС, приєднані до розподільчої мережі. На той час Стандарт IEEE
1001 (IEEE, 1988) «Керівництво з установлення зв'язку між об'єктами розсіяного
зберігання і генерації та енергосистемою загального користування» був єдиним
керівництвом IEEE, який визначав порядок приєднання об'єктів поновлюваних
джерел генерації до розподільчих мереж, і включав основні питання якості
електроенергії, захисту обладнання та безпеки. У зв'язку із закінченням терміну дії
стандарту з 1998 по 2002 рр. робочою групою IEEE SCC21 PI547 розроблено
рекомендації з приєднання та видачі генерації ПДЕ «Стандарт IEEE для приєднання
ресурсів видачі до електроенергетичних систем» (IEEE, 2003).
У спільному меморандумі Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) і
Міжнародної організації із стандартів (ISO) «Міжнародні стандарти для розробки та
просування енергоефективності та поновлюваних джерел енергії» відзначається
важливість ролі стандартизації для розвитку ПДЕ як потужного інструмента
впровадження нових технологій і передового досвіду, розвитку ринків
електроенергії та координації урядових політичних заходів щодо розвитку та
використання ПДЕ.
На національному рівні, починаючи з 1980-х рр., компанії розподільчих
електромереж в Європі почали розробляти свої власні правила приєднання та
стандарти. Протягом 1990-х рр. ці правила приєднання було узгоджено на
національному рівні ряду країн (наприклад, у Німеччині, Данії тощо.) У процесі
узгодження брали участь мережеві асоціації, а також вітроенергетичні асоціації, які
представляли інтереси розробників ВЕС та їх власників. Слід зазначити, що в
Європі урядові організації практично не беруть участі у формуванні директив, що
визначають правила приєднання. В інших регіонах світу, зокрема в США (у штатах
Техас і Каліфорнія), енергетичні регулюючі органи брали участь у розробленні
правил приєднання в розподіленій генерації (DG). Зокрема, Директива приєднання
для розподіленої генерації в Техасі (PUCT, 1999) та Правил приєднання для
розподіленої генерації в Каліфорнії (Каліфорнійська Енергетична Комісія, 2000).
У Європі національні правила приєднання постійно вдосконалювалися у
зв'язку з розвитком генерації у вітроенергетиці і впровадженням нових технологій
ВЕУ, у тому числі технологій асинхронних генераторів подвійного живлення
(DFIGs).
Із урахуванням інтенсивного зростання потужності як ВЕУ, так і потужності
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ВЕС виникла необхідність у розробленні правил приєднання ВЕС до
високовольтних мереж для організації та видачі електроенергії потужних
вітроелектростанцій або груп електростанцій.
Національні та регіональні правила приєднання, а також правила комунальних
підприємств у країнах Євросоюзу формуються з урахуванням вимог і рекомендацій
міжнародних організацій:
• Міжнародна електротехнічна комісія (IЄC) – 61400-21 «Вимірювання та
оцінка якісних характеристик енергії ВЕУ, підключених до мережі»;
• Міжнародна електротехнічна комісія (IEEE) – 519 стандарт «Режими роботи
і вимоги для гармонійного контролю в електроенергетичних системах,
рекомендовані IEEE», який застосовується в усіх енергетичних пристроях,
використовуваних у промисловості, і установлює рівні напруги, гармонійних
складових напруги і вимог до розподіленої генерації.
Слід відмітити, що в більшості штатів США, у Канаді, Бразилії, Китаї та
інших країнах плата за приєднання до електромереж не нараховується,
компенсація витрат енергокомпаній на ці цілі здійснюється через формування
цінової і тарифної політики.
Основні підходи до регулювання режимів в електромережах з ПДЕ. У
цілому виробництво енергії та її споживання має бути збалансованим у межах
енергетичної системи. Вимоги щодо контролю та регулювання активної потужності
ВЕС спрямовано на підтримку стабільної частоти в енергосистемі, запобігання
перевантаженню ліній електропередавання, забезпечення відповідності стандартам
якості енергії і, перш за все, на недопущення великих перепадів напруги і
неконтрольованості перетоків енергії під час запуску і зупинки ВЕУ. Зокрема,
шотландські та бельгійські нормативні документи (ESBNG) включають вимоги
щодо максимальної зміни активної потужності під час запуску, зупинки і зміни
швидкості вітру для уникнення коливань частоти в енергосистемі. Державні вимоги
Eltra (Німеччина), Elkraft (Норвегія) і SVK (Швеція) щодо зміни активної
потужності гарантують досить швидку реакцію в разі необхідності регулювання
частоти. Правила компанії E.ON (Німеччина) визначають як максимально
допустиму зміну активної потужності, так і можливості її зменшення до необхідного
рівня.
Для нормальної роботи енергосистеми частота має бути наближеною до свого
номінального значення. У європейських країнах частота відповідно до стандартів
становить 50 ± 0,1 Гц.
У разі дисбалансу між виробництвом і споживанням електроенергії і
неприпустимими відхиленнями частоти в енергосистемі використовуються
встановлені системи режимного первинного та вторинного регулювання для
забезпечення збалансованої роботи енергосистеми. При цьому пристрої первинного
регулювання збільшують генерацію до досягнення балансу між виробництвом і
споживанням. Для відновлення частоти до її номінального значення
використовуються резерви потужності в режимі вторинного регулювання з
діапазоном часу 10–15 хв. Таким чином, вторинний контроль забезпечує плавне
регулювання генерації. У деяких країнах використовується автоматичне керування
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генерацією, в інших – за запитом системного оператора.
Нормативний документ ESBNG, наприклад, вимагає, щоб при організації
управління видачею потужності ВЕС забезпечувалися можливості первинного
контролю і регулювання частоти потужності в мережі. ESBNG і ряд інших правил
регулювання також вимагають необхідності участі потужностей ВЕС у вторинному
контролі частоти.
У разі великих частотних перепадів після порушення режиму роботи
енергосистеми правила Eltra вимагають, щоб потужності великих ВЕС (або груп
вітроелектростанцій) брали участь у контролі частоти, тобто вторинному
регулюванні. Правилами встановлено, що регулятори напруги та контролю
перетоків реактивної потужності використовуються для підтримання рівня напруги
в необхідних межах. При цьому потужності ВЕУ також мають сприяти
регулюванню напруги в енергосистемі; мають бути дотриманими вимоги за
діапазоном регулювання напруги в точках приєднання ВЕУ або ВЕС або задіяними
пристрої компенсації реактивної потужності.
Енергетичні компанії Західної Європи, що використовують гідроенергію і
викопне паливо, вважають балансування потужності з урахуванням нерівномірності
вітрової і сонячної генерації складовою частиною оперативно-режимного
регулювання. Сучасний рівень метеорології дозволяє прогнозувати обсяги
виробництва електроенергії ВЕС «на добу вперед» з точністю до 0,5% (досвід
Іспанії, Німеччини).
Метеорологічна передбачуваність умов роботи ВЕС дозволяє успішно
управляти режимами роботи енергосистем з використанням засобів первинного та
вторинного регулювання при дотриманні встановлених нормативів резервних і
маневрових потужностей енергооб’єднань.
Для створення умов ефективної видачі потужностей ПДЕ в електромережі
Європейською Комісією в листопаді 2010 р. прийнято Стратегію розвитку
енергетичної інфраструктури на 2011–2020 рр., якою передбачено заходи щодо
перебудови діючих електромереж і розвитку системи
«інтелектуальних»
електромереж (Smart Grid), які:
сформують єдину систему внутрішнього ринку електроенергії, у межах
якого буде забезпечено вільні та взаємовигідні перетоки електроенергії між
енергосистемами країн-членів ЄС;
з’єднають ЄС з різними джерелами енергії інших регіонів (Норвегія, Росія
тощо);
забезпечать видачу в мережу волатильної енергії з ПДЕ (берегові, офшорні
вітростанції);
дозволять розширити використання нових технологій щодо впровадження
«інтелектуального» обліку електроенергії (Smart Metering), сепарації та захоронення
СО2 тощо.
Зазначений «енергоінфраструктурний» пакет замінить чинну сьогодні правову
базу «Трансєвропейські енергетичні мережі», що стане основою стратегії ЄС з
розвитку інфраструктурних і трансграничних ліній електропередавання.
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3. Огляд стану розвитку «зеленої» економіки в окремих країнах ЄС
та світу.
Сучасну енергетичну політику Євросоюзу та ряду інших країн світу
спрямовано
на
рішення
трьох
базових
завдань:
підвищення
конкурентоспроможності економіки з метою її подальшого стабільного розвитку,
зміцнення енергетичної безпеки, а також зниження антропогенного навантаження на
довкілля.
3.1. Німеччина. Серед європейських країн Німеччина посідає перше місце із
споживання первинних енергоресурсів. Більше половини від загального об'єму в
структурі енергетичних ресурсів Німеччини займають нафтопродукти (34,6%) і газ
(21,7 %). Власні розвідані запаси нафти в країні можуть покривати лише 4% обсягу,
необхідного для нормального функціонування економіки країни. Доля імпорту
енергоресурсів досягає 75%.
Газові потреби Німеччини покриваються за рахунок внутрішнього видобутку
на 15%, частину цього виду палива ФРН вимушена імпортувати – 37% із Росії, 26%
з Норвегії, а також частину купувати в Нідерландах (18%), Данії і Великобританії
(4%).
Трагічні події на АЕС в Японії змусили федеральний уряд Німеччини
переглянути роль атомної енергетики, частка якої у структурі виробництва
електроенергії в країні становить 27%. У червні 2011 р. Кабінет міністрів і глави
урядів федеральних земель ФРН схвалили план повної відмови від атомної
енергетики. Термін виведення із експлуатації останньої з діючих німецьких АЕС
намічено на кінець 2022 р. Паралельно з рішенням про відмову від АЕС у Німеччині
прийнято пакет законів і розпоряджень, які доповнюють енергетичну концепцію в
частині прискореного переходу до широкомасштабного використання ПДЕ шляхом
будівництва нових електростанцій і ліній електропередавання, підвищення
енергоефективності.
Згідно з прогнозом енергетичного агентства «Dena» при виконанні планів
уряду з розвитку вітропарків на морі і на суші до 2022 р., в умовах виведення
останнього атомного енергоблока, частка ПДЕ у виробництві електроенергії
становитиме 58%.
Сьогодні на порядку денному уряду Німеччини в енергетичній сфері стоїть
завдання зробити Німеччину першою країною у світі, яка до 2050 р. повністю
перейде на енергію, що отримується з екологічно чистих джерел. При цьому
виконуватиметься завдання щодо зменшення викидів у атмосферу вуглекислого газу
на 80–85% проти рівня 1990 р.
Програма модернізації енергетичної галузі Німеччини, що передбачає
доведення частки ПДЕ до 2020 р. до 47% її загального вироблення, вже
здійснюється. У 2010 р. галуззю поновлюваної енергетики було вироблено
електроенергії 109,483 і її частка становила 17,1% від загального обсягу
виробництва.
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У 2011 р. в сектор поновлюваної енергетики Німеччини було інвестовано
19 млрд євро у вигляді субсидій, фінансування яких здійснювалося за рахунок
стимулюючих тарифів.
У світовій енергетичній сфері Німеччина стала одним з лідерів з
упровадження «зелених» технологій – 23% технологій, що патентуються у світі у
сфері екології, понад 30% у сфері сонячної і вітроенергетики приходяться на
німецькі компанії.
Сьогодні країна займає перше місце у світі з обсягів торгівлі екологічно
безпечною продукцією – щорічно експортує її на суму понад 60 млрд євро, або
понад 16% від загального обсягу світової торгівлі такою продукцією. При цьому на
Німеччину припадає 2/3 частки світового ринку автоматизованих систем сортування
сміття, 90% ринку біогазових установок.
Завдяки розвитку «зелених» технологій у країні вдалося істотно знизити обсяг
емісії парникових газів: відповідний показник за 2010 р. є нижчим від рівня 1990 р.
на 25%.
Основною і найбільш успішною «зеленою» галуззю Німеччини є енергетика за
рахунок розроблення, розвитку і впровадження ПДЕ. За 2005 – 2020 рр. обсяг
капітальних вкладень у «зелену» енергетику в країні становитиме близько 200 млрд
євро.
Нині в Німеччині розроблено і реалізується ряд програмних документів, що
визначають шляхи розвитку економіки. Зокрема, на початку 2012 р. Міністерством
довкілля (BMU) спільно з Інститутом дослідження енергетики і довкілля (IFEU) і
Союзом підприємств ПДЕ (DWS) опубліковано дослідження щодо оцінки можливих
сценаріїв і загальноекономічного ефекту від поступального впровадження заходів із
підвищення енергоефективності і використання ПДЕ. У дослідженні відмічено, що в
короткостроковій перспективі вартість «чистої» енергії (електричної і теплової)
перевищуватиме аналогічний показник для енергії, виробленої з використанням
традиційних енергоносіїв, що визначає необхідність подальшого застосування
субвенцій, компенсаційних виплат виробникам у рамках закону «Про нове
регулювання законодавства про поновлювані джерела енергії в системі
енергопостачання» (feed-in-tariffs) та інших видів бюджетних витрат на
стимулювання розвитку ПДЕ.
Сучасні успіхи Німеччини у сфері «зеленої» енергетики досягнуто в першу
чергу за рахунок упровадження відповідних правових норм, які вперше було
законодавчо закріплено у 1991 р. з подальшим визначенням пріоритету розвитку
ПДЕ.
Прийнятим у 2004 р. Законом «Про нове регулювання законодавства
поновлюваних джерел енергії в системі енергопостачання» (Das ErneuerbareEnergien-Gesetz – EEG) до 2020 р. частку ПДЕ у загальному виробництві
електроенергії передбачено довести до 30%. Закон зобов'язує мережних операторів
закуповувати електроенергію, вироблену з використанням ПДЕ. З боку держави
виробникам «чистої» електроенергії надається підтримка у вигляді компенсацій,
обсяги яких залежать від виду ПДЕ (енергія сонця, вітрова енергія, біомаса,
геотермальна енергія, енергія води, енергія припливів).
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Розміри компенсаційних виплат, законодавчо установлених у Німеччині:
Тарифи,
євроцент/кВт∙год

Види ПДЕ
Гідроенергетика:
– до 500 кВт
– від 500 кВт до 5 МВт
– від 5 до 10 МВт
– від 10 до 20 МВт
– від 20 до 50 МВт
– від 50 до 150 МВт
Енергія біомаси:
– до 150 кВт
– від 150 до 500 кВт
– від 500 кВт по 5 МВт
– від 5 до 20 МВт
Геотермальна енергія:
– до 5 МВт
– від 5 до 10 МВт
– від 10 до 20 Мвт
– понад 20 МВт
Вітроенергетика (до 5 років)
Вітроенергетика (понад 5 років)
Офшорна вітроенергетика (9 років)
Офшорна вітроенергетика (12 років)
Фотоенергетика
– до 30 кВт (на дахах)
– понад 30 кВт (на дахах)
– понад 100 кВт (на фасадах)

9,67
7,0
6,65
6,10
4,56
3,70
11,50
9,90
8,90
8,40
15,00
14,00
8,95
7,16
8,70
5,50
15,0
9,10
57,40
54,60
54.00

Джерело: закон EEG

Зокрема, для стимулювання розвитку сонячної енергетики згідно з EEG
держава гарантувала до 2010 р. придбання 1 кВт∙год електроенергії, виробленої з
використанням сонячних модулів, за ціною 29,76 євроцентів, а в 2010–2012 рр. –
25,19 євроцентів. У перші 20 років експлуатації нового обладнання щорічне
зниження фіксованого тарифу під час продажу електроенергії встановлено на рівні
5%.
Для активізації розвитку вітроенергетики доповненнями до закону EEG з
2009 р. передбачено:
• збільшити тариф для вітроенергетичних об'єктів наземного базування з 8,03
до 9,2 євроцентів/кВт∙год електроенергії. Щорічно тариф для нових установок
зменшуватиметься на 1%;
• спеціальну премію в розмірі 0,5 євроцентів/кВт∙год електроенергії для
проектів модернізації (збільшення потужності) ВЕС, які вже працюють, за умови,
що вік турбін, які підлягають заміні, становитиме не менше 10 років, а потужність
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нових турбін, що встановлюються замість демонтованих, перевищуватиме
потужність старих принаймні вдвічі;
• збільшити тариф для офшорних ВЕС до 2015 р. до 15 євроцентів/кВт∙год;
після 2015 р. тариф для нових установок становитиме 13 євроцентів/кВт∙год із
наступним щорічним зниженням на 5%.
На законодавчому рівні визначено також дію вирівнювального «механізму»,
який передбачає рівномірний розподіл фінансового навантаження на регіони.
Розвиток галузі підтримується державою, у першу чергу, шляхом пільгового
кредитування і відповідних субсидій.
Закон EEG вважається головним інструментом, що дав поштовх інтенсивному
розвитку в країні поновлюваної енергетики. Основні підходи, викладені в цьому
законі, отримали міжнародне визнання і стали зразком для систем заохочення у
сфері розвитку та використання ПДЕ більш ніж в 60 країнах світу.
В умовах корегування енергетичного балансу на початок 2012 р. скореговано
розміри компенсаційних виплат, установлених законом EF6 при визначенні
фіксованих пільгових тарифів на електроенергію, що виробляється з ПДЕ в
Німеччині:
євроцент/ кВт∙год
Гідроенергетика

Газ із звалищ

До 500 кВт –12,7
До 500 кВт – 8,6
До 2 МВт – 8,8
До 5 МВт – 5,89
До 5 МВт – 6,3
До 10 МВт –5,5
До 20 МВт – 5,3
До 50 МВт – 4,2
Більше 50 МВт 3,4

Геотермальна
енергія

Біомаса

До 150 кВт – 14,3
До 500 кВт – 12,3
До 5 МВт –11
До 20 МВт –6

Базовий тариф
25

Вітрова
енергетика

Сонячна енергія

До 30 кВт – 24,43
Базовий тариф 4,87 До 100 кВт – 23,23
До 1 МВт – 21,98
Для офшорних
потужностей 3,5 Більше 1 МВт
18,33

Джерело: Екологічний інститут Німеччини

У вересні 2010 р. урядом прийнято енергетичну концепцію «Довгострокова
енергетична стратегія Німеччини до 2050 року» (Energiewende), що закріпила за
«зеленою» енергетикою провідну роль у німецькій енергетичній системі. Основною
ідеєю документа є перехід ФРН від традиційної до альтернативної енергетики при
збереженні доступних цін на електроенергію.
Згідно з новою концепцією переслідується дві конкретні мети. Перша –
радикальне скорочення обсягу викидів парникових газів у атмосферу (до 2050 р. їх
обсяг має бути скорочено на 80% порівняно з 1990 р.), що передбачається
здійснювати головним чином шляхом переорієнтації народного господарства країни
на альтернативні джерела енергії. Другою метою є недопущення зростання цін на
електроенергію понад встановленого граничного рівня.
Зазначеною концепцією визначено перспективу розвитку усіх напрямів
«зеленої» енергетики, перш за все вітрової, сонячної, біоенергетики тощо.
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Основні цілі енергетичної концепції німецького уряду, оновлені у 2011 р.:
Роки
Навколишнє
середовище
Поновлювані джерела
енергії
Енергоефективність

Викиди парникових газів
(порівняно з 1990 р.)
Частка електроенергії
Загальна частка
Споживання первинної
енергії
Електроспоживання
В будівлях
Транспорт

2020

2030

2040

2050

- 40%

-35%

-70%

- 80%–90%

35%
18%

50%
30%

65%
45%

80%
60%

- 20%
-10%
-20% (опалення)
-10%

- 50%
-25%
- 80% (первинна енергія)
- 40% загальної енергії

Джерело: Екологічний інститут Німеччини

Вітроенергетика. Провідна роль у досягненні цілей Концепції відводиться
освоєнню енергії вітру. Федеральний уряд має намір прискорити процес
будівництва прибережних вітропарків у Північному і Балтійському морях.
Використання енергії вітру для вироблення електроенергії сьогодні є в
Німеччині найбільш ефективною і продуктивною технологією з усіх напрямів
поновлюваної енергетики. У 2009 р. загальна кількість вітротурбін досягла 21163
одиниць. Федеральним урядом надається підтримка будівництву 10 парків
вітроенергетичних установок в прибережних зонах. Для цих цілей у 2011 р.
державним банком KfW було відкрито пільгову кредитну лінію у розмірі 5 млрд
євро. Якщо у 2009 р. частка ПДЕ у виробництві електроенергії в Німеччині
становила 16%, то в липні 2011 р. у загальній системі енергопостачання Німеччини
вона досягла 20%.
Згідно з планами німецьких енергетиків до 2020 р. обсяг електроенергії, що
виробляється вітровими турбінами, досягне 149 млрд кВт∙год при доведенні їх
потужності до 45 ГВт, що забезпечить четверту частину всього обсягу
енергоспоживання країни. Передбачається, що кількість вітрогенераторів не
зміниться, залишившись на рівні близько 20 тис. одиниць, але старі турбіни буде по
черзі замінено на сучасні і більш ефективні – до 2020 р. передбачається замінити 20
тис. ВЕУ, що мають середню потужність 1,2 МВт, на 19 тис. установок потужністю
понад 2,4 МВт.
Сьогодні вітрові ферми розташовуються в основному в прибережних районах
Німеччини. Концепцією передбачається розвиток континентального і морського
парку вітрогенераторів. Вважається, що потужність лише внутрішніх ВЕС,
віддалених від морського узбережжя району, може бути доведено до 2020 р. до
передбачених проектами 10 ГВт.
Потужності вітропарків у Північному і Балтійському морях до 2030 р.
передбачається довести до 25 ГВт, для чого необхідно інвестувати близько 75 млрд
євро. Для прискорення реалізації зазначеної програми процедура реєстрації
інвестиційних проектів спрощується, упродовж ряду років енергокомпанії також
звільняються від плати за транзит чистої енергії по лініях електропередавання.
Для передавання потужності офшорних вітрових парків на півночі Німеччини
в центральні та південні райони відповідно до Концепції та прогнозу енергетичного
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агентства «Dena» до 2015 р. необхідно збудувати не менше 850 км високовольтних
ЛЕП, а до 2020 р. – 3,6 тис. км магістральних ліній електропередавання.
Сонячна енергетика є одним із напрямів ПДЕ та промисловості Німеччини,
що інтенсивно розвивається завдяки державному стимулюванню через відповідні
пільги та дотації, річний обсяг яких становить близько 9 млрд євро.
Виробництво електричної енергії на основі розвитку фотовольтаїки,
відповідно до Концепції в країні до 2020 р. повинне становити близько 40 млрд
кВт∙год при доведенні її потужності до 39,5 ГВт.
У 2011 р. у країні було встановлено сонячні батареї сумарною потужністю
понад 5 тис. МВт. При цьому загальна потужність діючих станом на червень 2012 р.
сонячних батарей становила близько 14 тис. МВт.
Зростання обсягів виробництва електроенергії СЕС зумовлено інтенсивним
розвитком технологій з підвищенням ККД сонячних батарей та одночасним
зниженням їх вартості, що вже всередині наступного десятиліття дозволить вивести
цей сектор на самоокупання.
На основі чинних нормативів енергетичні компанії Німеччини зобов’язані
купувати сонячну енергію за цінами, що в декілька разів перевищують її ринкову
вартість. В результаті активно дотований державою сектор став вигідним бізнесом:
у 2009 р. у країні було встановлено більше половини світової кількості сонячних
панелей. Ціни на сонячні панелі за останні роки суттєво впали: із 4 дол. за Вт
потужності у 2008 р. та 1,8 дол. у 2010 р. до 0,8 дол. у 2012 р. Німецькі компанії
вийшли на перше місце на світовому ринку сонячної енергетики.
Таке здешевлення вартості генерації супроводжувалося паралельним
зниженням пільгових «зелених» тарифів – так, зараз тариф, за яким німецьке
домогосподарство продає енергію до мережі, є нижчим, ніж тариф на купівлю
енергії з мережі – тобто власнику вигідніше не продавати, а споживати «свою»
енергію. На 2012 р. заплановано ще більш радикальне скорочення «зелених»
тарифів – фактично, нижче рівня тарифів для промисловості. Таким чином, період
субсидування сонячної енергетики у Німеччині закінчується – настає період
самоокупності. Наразі в Німеччині розглядається питання щодо того, за якою
моделлю знижувати пільгові тарифи, щоб не нашкодити галузі. Як наслідок
запланованого на квітень 2012 р. перегляду тарифів не відбулося.
Біоенергетика. План реформування енергетичної галузі Німеччини
передбачає зростання потужностей у сфері біоенергетики до 9,3 ГВт, тобто
подвоєння вироблюваного сьогодні обсягу електроенергії на основі біомаси з
прогнозом доведення його в перспективі до 54 млрд кВт∙год.
Основні обсяги робіт буде зосереджено на виробництві біометану. Друге місце
серед джерел сировини для біоенергетики займає тверда біомаса, що отримується з
деревних, сільськогосподарських і інших відходів.
Крім того, важлива роль відводиться розвитку та впровадженню сучасних
технологій отримання енергії з рідкої (рослинна олія, біодизель і біоетанол) і
газоподібної біомаси (гази звалищ, гази від очищення стічних вод).
Гідроенергетика. Обсяг енергії, що виробляється гідроелектростанціями в
Німеччині, невеликий і займає близько 1,5% частки енергетичного ринку країни.
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Але завдяки федеральним програмам економічного стимулювання до 2020 р. у
зв'язку із зростанням цін на викопні види палива очікується підвищення темпів
розвитку малих гідроелектростанцій, а також зростання обсягу інвестицій в ринок
великих ГЕС. Передбачаються також реалізація планів їх модернізації з
урахуванням завдань природоохоронних програм.
Відповідно до цього виробництво електроенергії на гідроелектростанціях усіх
видів до 2020 р. має зрости до 32 млрд кВт∙год з доведенням потужності
гідроелектростанцій до 6,5 ГВт.
Геотермальна енергетика. У Німеччині геотермальні установки обсягом
виробляють 150 млн кВт∙год/рік.
План переходу на ПДЕ передбачає значне збільшення обсягів виробництва
електроенергії і тепла за рахунок реалізації геотермальних проектів.
Передбачається, що до 2020 р. встановлену потужність геотермальних установок
буде доведено до 600 МВт з виробленням до 4 млрд кВт∙год електроенергії.
Стимулом для активізації розвитку цього сектора енергетики повинні стати
прийняті у 2009 р. тарифні плани закону EEG.
Поряд із активізацією розвитку ПДЕ в країні реалізується національна
програма впровадження чистих технологій на транспорті з урахуванням нових
технологій електромобілебудування. Передбачається, що в найближчій перспективі
на дослідження і розроблення в цій сфері буде інвестовано близько 17 млрд євро.
Державна програма стимулювання розвитку виробництва та використання
електромобілів включає різні фінансові стимули для споживачів за умови
використання ними гібридних легкових автомобілів з двигунами внутрішнього
згорання і електромоторами, електромобілів у чистому вигляді, а також електричних
мотоциклів і мопедів. У 2011 – 2016 рр. здійснюватимуться заходи з підготовки їх
до серійного виробництва. Починаючи з 2017 р. розпочнеться масовий випуск
електромобілів і оснащення заправних станцій Німеччини установками для
заряджання акумуляторів електромобілів. Очікується, що до 2030 р. по дорогах
Німеччини їздитимуть 6 млн електромобілів.
Заслуговує на особливу увагу досвід Німеччини у створенні замкнутого
виробничого циклу без відходів, впровадження якого організоване практично в
усіх галузях економіки країни. ФРН є світовим лідером із обсягів перероблення
відходів і використання їх як вторсировини. Нині, згідно з даними федерального
міністерства у справах довкілля, охорони природи і безпеки ядерних реакторів,
німецька індустрія з перероблення відходів є сферою з річним обігом понад 50 млрд
євро. У галузі зайнято понад 240 тис. працівників.
В основу сучасного німецького законодавства у сфері утилізації відходів
покладено пріоритети, згідно з якими першочергове значення при поводженні із
сміттям надається їх матеріальному використанню. Лише після вичерпання цієї
можливості передбачено розширення сфери енергетичного використання відходів, з
тим щоб поховання відходів на впорядкованих полігонах стало останнім етапом їх
утилізації. Впровадження програм системного перероблення для подальшого
використання відходів у Німеччині розпочалось у 1972 р. з ухваленням першого
закону про організацію перероблення та використання відходів. На той час загальна

27

кількість сміттєвих звалищ, що існували практично в кожному населеному пункті,
становила близько 50 тис. Сьогодні в результаті державного підходу до організації
розв’язання цієї проблеми на всій території Німеччини залишилися лише 160
звалищ твердих комунальних відходів.
Завдяки системному впровадженню ефективних технологій перероблення
відходів і використання вторсировини в країні успішно вирішується три завдання:
отримання нових джерел енергозабезпечення з одночасним підвищенням
енергоефективності сфери виробництва та побутового обслуговування;
економія сировинних ресурсів через заміщення первинних ресурсів
вторинними;
підвищення екологічної безпеки і зниження негативної дії на довкілля.
Підлягають переробленню і використовуються як вторсировина 66% відходів
виробництва, включаючи 89% відходів паперу, 90% – скла, 72% – металу, 67% –
пластмаси, 99% – батарей і акумуляторів. Ступінь перероблення комунальних
відходів доведено до 62%, відходів виробництва – до 58%, будівництва – до 90%.
Промислове спалювання сурогатного палива в Німеччині широко
практикується в цементній промисловості, на виробництві чавуну і сталі, на
електростанціях. Діють понад 70 сміттєспалювальних комплексів загальною
потужністю 18 млн т (без урахування ТЕЦ, промислових топок, що спалюють
відходи власного виробництва).
Згідно з даними компанії «E.ON Energy from Waste AG», що є лідером на
ринку енергетичного використання відходів і має мережу сміттєспалювальних
установок загальною потужністю понад 4 млн т, 1 т спалюваних відходів забезпечує
виробництво 600 кВт∙год електроенергії. Окремі сміттєспалювальні і
сміттєпереробні компанії залежно від потужності забезпечують електроенергією
населені пункти від 10 до 115 тис. домашніх господарств.
Використання вторинних ресурсів дозволяє економіці країни щорічно
заощаджувати на імпорті первинних ресурсів до 7 млрд євро.
Шляхом поетапної відмови від поховання необроблених побутових відходів
обсяг шкідливих викидів у атмосферу в Німеччині скоротився на 58 млн т СО 2еквівалента.
Індустрія поводження з відходами, як і сфера поновлюваної енергетики, є
частиною експортного потенціалу – ФРН виступає безпосереднім виробником
усього спектра сучасного устаткування з утилізації відходів (машини, контейнери,
спецтранспорт тощо) і займає лідируючі позиції у світовій торгівлі ними.
3.2 Польща. Країна має значні ресурси ПДЕ завдяки географічному
положенню і сприятливим кліматичним умовам. Виконуючи рішення ЄС, у першу
чергу положення Директиви 2009/28/ЄC, держава зобов'язана до 2020 р. збільшити
до 15% частку ПДЕ в енергобалансі країни (у 2010 р. – близько 8%), значно
розширити енергетичні потужності на базі ПДЕ.
У 2005 р. в країні було створено систему обороту сертифікатів ПДЕ
«Renewable Energy Certificates» (REC), яка й нині залишається основним
механізмом, стимулюючим розвиток національної енергетики. Управління
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системою «REC's» покладено на державну компанію «Polish Energy Regulatory
Office». Зазначений регулятор також координує і направляє діяльність учасників
внутрішнього енергетичного ринку (у тому числі підтримує потенційних
інвесторів), веде ліцензійну роботу, пов’язану з процедурою приєднання до
загальної електричної мережі нових потужностей, які використовують ПДЕ.
Сертифікати REC мають декілька видів – «зелений», «жовтий» «червоний»,
«фіолетовий» і «коричневий». У країні найбільш поширеними є «зелені»
сертифікати, що видаються енергетичним компаніям, які безпосередньо
використовують ПДЕ (енергію вітру, води, сонця, біомаси тощо) або застосовують
відповідні технології у виробничому процесі.
Енергетичні комплекси комбінованого циклу («Combined Heat and Power» –
«CHP») як на базі ПДЕ, так і на основі викопного палива (ТЕЦ) залежно від
установленої потужності отримують «жовті» (до 1 МВт) або «червоні» (більше
1 МВт) сертифікати. «Фіолетові» REC видаються компаніям, що використовують у
циклі «CHP» біогаз або метан. Слід відмітити, що когенеруючі підприємства можуть
забезпечуватися «зеленими», «жовтими», «червоними» або «фіолетовими»
сертифікатами в разі, якщо вони мають відповідну структуру енергетичної
потужності. «Коричневі» сертифікати передбачено для виробників біогазу, які
поставляють його газопроводом. У 2011 р. у рамках REC і на підставі нового
закону про енергоефективність Міністерство енергетики Польщі передбачає ввести
так звані «білі» сертифікати для підприємств, що знижують споживання енергії
шляхом упровадження енергозберігаючих технологій. Усі види зазначених
сертифікатів діють на польській біржі електроенергії.
У результаті національні енергетичні компанії згідно із створеною державною
системою стимулювання розвитку енергетики і в цілях подальшого успішного
функціонування фактично вимушені модернізувати основні засоби, упроваджувати
сучасні технології, виробляти певну частину енергії на базі ПДЕ і, відповідно,
отримувати REC . Інакше підприємства галузі зобов’язані придбавати сертифікати у
встановленому законом порядку та обсязі і нести прямі фінансові витрати.
Ціни на сертифікати встановлюються регулятором щорічно з урахуванням
інфляції та інших змін у національній економіці. З метою оптимізації ризиків
учасників енергетичного ринку польське законодавство встановило для кожного
виду сертифікатів ціновий коридор (мінімальний і максимальний показник), який
залежить від середньої ціни на електроенергію на внутрішньому ринку.
На початку 2011 р. приблизна вартість 1 МВт∙год становила (євро/МВт∙год):
«зелений» – 74, «жовтий» – 34, «червоний» – 8, «фіолетовий» – 16, при цьому
вартість електроенергії у споживачів становила в середньому 50 євро/МВт∙год.
У Польщі принцип підтримки енергетичних компаній, що застосовують
нетрадиційні ресурси і сучасні технології, відрізняється від подібних схем,
упроваджених у більшості країн ЄС, де діють спеціальні тарифи («feed - in tariffs» –
FІT), за якими «чиста» енергія закуповується у виробника за фіксованими цінами.
Національні законодавці вважають, що FІT стимулюють в основному розвиток
ринку енергетичних установок малої потужності, наприклад, вітротурбін і сонячних
батарей, що встановлюються в приватному секторі, у той час як пріоритетом
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економіки країни нині є розвиток базових енергетичних комплексів, тому в
короткостроковій перспективі в Польщі впровадження подібних фіксованих тарифів
не передбачається.
Інвестори, що розглядають можливість вкладання коштів у польські «зелені»
проекти, мають підтримку як на європейському, так і національному рівні. У рамках
ЄС діє програма розвитку інфраструктури і довкілля «Infrastructure – Environment
Operational Program» (IEOP), а Міністерство економіки країни створює законодавчу
базу і координує проведення відповідних заходів усередині країни. У 2010 р.
Міністерство економіки Польщі представило IEOP два пакети інвестиційних
проектів, в основному в секторах вітроенергетики і виробництва біогазу, на які
Єврокомісія може виділити 96 млн євро. Крім того, механізм IEOP дозволяє
підприємцям безпосередньо отримувати із спеціального фонду ЄС гранти на
розвиток ПДЕ – проектів на території Польщі.
Згідно з експертними оцінками подальша участь в європейській програмі IEOP
може дозволити країні щорічно збільшувати більш ніж на 100 МВт сумарну
встановлену потужність ПДЕ.
Для інноваційного розвитку енергетики країни залучаються різні фінансові
організації. Активну участь у цьому процесі бере Європейський Банк Реконструкції
та Розвитку (ЄБРР). У 2010 р. ЄБРР надав компанії «Iberdrola Renewables» позику в
75 млн євро для будівництва 4 вітропарків, а фірма «EDR Renovavieis» отримала 45
млн євро на реалізацію проекту створення вітропарку «Magdonin» потужністю 120
МВт. Найбільш великі кошти (205 млн євро) банком виділено у 2010 р. польській
енергетичній компанії «Energa» на розвиток електричних мереж і розширення
генерації на базі ПДЕ. Крім того, ЄБРР спрямував 150 млн євро для підтримки
заходів із зниження енергоспоживання в рамках реалізації національної програми
«Poland Sustainable Energy Financing Facility»(«PolSEFF»), половину з яких у кінці
2010 р. було надано польським національним банкам для спільного фінансування
відповідних проектів у сегментах малого і середнього бізнесу.
Усередині 2010 р. Європейський інвестиційний банк («European Investment
Bank» – EIB) відкрив кредитну лінію на 50 млн євро для реалізації низьковуглецевих
проектів і розвитку сфери енергозбереження на території Польщі.
Управління подібними інвестиціями здійснюється національним фондом
захисту довкілля і управління водними ресурсами («Polish National Fund for
Environment Protection and Water Management»).
Польща максимально використовує всі наявні в ЄС механізми фінансової та
інших видів підтримки національних підприємств з реалізації програм розвитку
ПДЕ.
Одним із каналів надходження фінансових ресурсів до бюджету країни є
реалізація квот на викиди СО2. Згідно із зобов'язаннями, прийнятими відповідно до
Кіотського протоколу, у 2008–2012 рр. Польща має право надавати іншим державам
кредити на викиди СО2 («Assigned Amount Unit» - «AAUs») сумарним обсягом 500
млн т. В останні роки частину зазначеної квоти було продано Іспанії, Ірландії і
Японії. Цей процес також контролюється фондом «Polish National Fund for
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Environment Protection and Water Management» у рамках національної програми
«Green Investment Scheme».
Вітроенергетика. У Польщі до регіонів, що мають достатній технічний
потенціал енергії вітру, відноситься північно-західна і центральна частини країни, а
також деякі райони північно-східних і південних воєводств. Перспективним
майданчиком для розвитку вітроенергетики є також польський шельф Балтійського
моря. На початку 2000-х рр. у Польщу почали надходити вітротурбіни (в основному
з ФРН і Данії), що були в експлуатації і мають відносно застарілу конструкцію і
невелику потужність. У 2005–2006 рр. сумарна встановлена потужність польських
ВЕУ становила 100 МВт, у 2009 р. вона збільшилася в 5 разів (до 500 МВт), до
середини 2010 р. здолала рубіж у 1 ГВт, а в першій половині 2011 р. перевищила
1,35 ГВт.
У регіональному розрізі структура сумарної встановленої потужності
становила, МВт: Поморське – 140,99, Варминсько-Мазурське – 122,17, ЗахідноПоморське – 455,91, Куявсько-Поморське – 189,44, Підляське – 78,25, Любушське –
6,6, Вілікопольське – 220,05, Мазовецьке – 10,57, Лодзинське – 89,3, Люблінське –
0,75, Нижньоселезьке – 0,165, Опрольське – 0,9, Сілезьке – 3,8, Свентокшиське –
4,41, Малопольське – 1,76, Підкарпатське – 26,78.
У результаті вже у 2010 р. в структурі виробництва електроенергії країни
частка енергії вітру перевищувала використання енергії води (ГЕС). Такий прогрес
щодо розширення потужностей ВЕУ було досягнуто завдяки законодавчій і
фінансовій підтримці з боку уряду країни та Єврокомісії і створенню сприятливих
умов для активізації надходження припливу іноземного капіталу. Слід зазначити,
що найбільш ефективним стимулом розвитку цього сектора енергетики є система
REC.
За оцінкою національної вітроенергетичної асоціації PWEA, для реалізації
зобов'язань, узятих країною у рамках ЄС у 2011-2020 рр., Польща потребуватиме
значних капіталовкладень: близько 27 млрд євро інвестицій – для організації
виробництва енергії на базі ПДЕ та близько 24 млрд євро – для розвитку
енергетичної інфраструктури тощо.
Відповідно до планів Міністерства енергетики Польщі до 2020 р. сумарна
встановлена потужність ВЕС може досягти 6,65 ГВт, що дозволить виробляти до
15 ГВт∙год електроенергії на рік. Оптимістичніший прогноз представляє PWEA –
13 ГВт (у тому числі 1,5 ГВт морського базування) і, відповідно, 35,9 ГВт∙год, або
близько 17 % сумарного вироблення електроенергії з доведенням його до 2030 р. до
29%.
До основних перешкод, що стримують розвиток національної
вітроенергетики, відносяться:
недостатня пропускна спроможність національних електричних мереж;
нестача технічних можливостей для підключення силового ВЕУ
устаткування і координації перетоку електроенергії в масштабах країни;
відсутність у інвесторів стимулів для реалізації шельфових проектів;
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негативне відношення місцевих жителів до ряду проектів використання
вітротурбін, які раніше були в експлуатації (у 2010 р. приблизно 18% усіх діючих
ВЕС).
Для подальшого розвитку галузі у 2010 р. Міністерством економіки введено
спеціальний збір на приєднання ВЕУ до електричних мереж, що спрямовано на
унеможливлення різного роду зловживань і спекуляцій в цій сфері. Для оптимізації
функціонування мережевого господарства і розширення можливостей з
акумулювання електроенергії на державному рівні здійснюються заходи щодо
залучення інвестицій в розвиток інтелектуального управління електричними
мережами («smart grid»).
Сонячна енергетика. Ринок сонячної енергетики є значно меншим за
масштабом і обсягом інвестицій порівняно з ринком вітроенергетики. У 2010 р. у
Польщі згідно з даними «Polish Photovoltaic Association» сумарна встановлена
потужність фотогальванічних установок (ФГУ) оцінювалася в 1,3 МВт, причому
тільки дві установки сумарною потужністю 0,012 МВт було інтегровано в загальну
електричну мережу, інші функціонували в автономному режимі.
У сегменті сонячних концентраторів або колекторів (СК) їх сумарна площа у
2000 р. становила 21 тис. м2, у 2005 р. цей показник збільшився до 126 тис.; у
кризовий 2009 р. продаж СК досяг рекордної відмітки в 144 тис. м2 на рік, що
сприяло значному збільшенню сумарної площі СК – до 365 тис. м2. Таким чином, за
інформацією Європейського об'єднання промисловців і підприємців сонячної
теплової індустрії («European Solar Thermal Industry Federation» – ESTIF), у 2009 р.
частка Польщі в сумарній площі сонячних колекторів ЄС зросла до 3% проти 2% у
2008 р.
У країні створено власне виробництво СК, причому близько 50% випущених
виробів реалізується на внутрішньому ринку. Польські компанії постійно
модернізують конструкцію СК. У 2008 р. деякі з них почали виробляти плоскі
колектори, вартість яких становила приблизно 223 євро/м2 (для об'ємних – 605 євро).
У 2010 р. фірма «Sosnowiec» випустила близько 300 тис. СК, що мають один з
найвищих ККД у світі – майже 85%.
Уповільнений розвиток сонячної енергетики і відносно низький рівень
капітальних вкладень у цю сферу пояснюється недоліком стимулюючих заходів з
боку держави, оскільки систему REC
орієнтовано на створення великих
системотвірних енергетичних об'єктів, а розширення потужностей ФГУ і СК
відбувається, з досвіду ЄС, в основному в приватному секторі. Для приватного
домогосподарства досить ефективним способом підтримки є використання
спеціальних тарифів (FІT), за якими закуповується вироблена електроенергія (ФРН,
Чехія тощо), проте при цьому виникає додаткове навантаження на національний
бюджет.
Згідно з планами уряду до 2020 р. сумарна встановлена потужність ФГУ може
зрости до 2 МВт, а до 2030 р. – до 32 МВт. У проекті PNRAP, представленому на
обговорення в червні 2011 р., поставлено більш амбітну мету (за умови введення FІT
до 2013 р.) – доведення цього показника до 450,9 МВт, що дозволить значно
збільшити обсяги вироблення електроенергії. У сегменті сонячних колекторів
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Міністерство економіки країни прогнозує, що згідно з оптимістичним сценарієм до
2020 р. сумарна площа СК може зрости до 14,7 млн м2.
Біомаса. Серед країн ЄС Польща виділяється значним потенціалом біомаси
завдяки наявності земельних ресурсів, розвиненим сільському і лісовому
господарствам, а також сприятливим кліматичним умовам. У 2010 р. сумарна площа
територій, на яких можливе вирощування сільськогосподарських і технічних
культур, перевищила 50% території країни, а площа лісів становила 29% території
Польщі.
За даними національного Інституту ПДЕ (EC BREC IEO), в енергетиці країни
біомаса за обсягом є одним з найбільших ресурсом ПДЕ.
За розрахунками національної асоціації учасників ринку біомаси «Polish
Biomass Chamber», для досягнення намічених урядом екологічних цілей необхідно
збільшити більш ніж у 100 разів площі посівів відповідних культур.
Крім того, згідно з даними EC BREC IEO створення енергетичних об'єктів,
що використовують біомасу, є досить витратним процесом, оскільки вартість 1 кВт
їх встановленої потужності становить 2,90–5,08 тис. євро, що значно більше, ніж,
наприклад, аналогічний показник для ВЕУ (1,00–1,37 тис. євро).
У електроенергетиці (на вугільних електростанціях) одним із шляхів зниження
викидів СО2 є використання продуктів, отриманих з біомаси (переважно у вигляді
рідкого палива), у комбінованому циклі спалювання («co-firing»). У 2010 р. в
промисловому секторі сумарна встановлена потужність подібних енергетичних
станцій становила 252 МВт (в ЄС – приблизно 7 ГВт).
До перспективних технологій відноситься також метод спалювання твердої
біомаси на теплових електростанціях. У короткостроковій перспективі може бути
побудовано 5 теплових електроцентралей.
У приватному секторі використовуються енергетичні установки малої
потужності – майже в 1 млн приватних домогосподарств у 2010 р., за даними
компанії «Vattenfall». Для подальшого розвитку цього сегменту енергетики у 2011 р.
на національній енергетичній біржі «TGE» було організовано торги рідкими видами
біопалива. Що стосується використання біогазу, то нині цей напрям знаходиться в
початковій стадії розвитку.
За станом на 2011 р. у Польщі функціонували близько 150 заводів із
виробництва біогазу сумарною потужністю приблизно 77 МВт. Частина з них
використовує відходи сільського господарства.
У короткостроковій перспективі сумарна встановлена потужність генеруючих
і теплових станцій, що використовують біогаз, може перевищити 1 МВт.
Підприємство «Energa» передбачає створити декілька енергетичних об'єктів
сумарною потужністю 300 МВт. Одним із перспективних напрямів розвитку цього
сегменту є створення регіональних (децентралізованих) енергетичних об'єктів малої
потужності, що забезпечують тепловою енергією та електроенергією приватні
домогосподарства, передусім ті які розташовано в сільській місцевості.
Для координації роботи і підтримки виробників біогазу у 2007 р. у країні
створено відповідну асоціацію (PBA). Одним із напрямів її діяльності є розширення
взаємодії з ФРН із передачі та впровадження відповідних німецьких технологій.
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До основних сучасних чинників, які затримують розвиток національного
ринку біогазу, відносяться і відносно високий рівень початкових витрат на одиницю
потужності об'єкта, зокрема, порівняно з вітропарками відносно невисока
рентабельність, і досить тривалий термін окупності. Процес отримання від
національного регулятора URE дозвільної документації на відповідний проект може
тривати 8–11 місяців, вартість 1 МВт установленої потужності варіюється в межах
3,7–5 млн євро, а експлуатаційні витрати становлять 8–10% сумарних інвестицій.
Слід зазначити, що згідно з системою REC енергетичні компанії, що
використовують біогаз, мають право на отримання відповідних чинних
сертифікатів, а в короткостроковій перспективі для підприємств, що поставлятимуть
цей енергоносій безпосередньо до трубопровідних систем, буде впроваджено
«коричневі» сертифікати.
3.3. Іспанія. Політика країни у сфері енергоефективності ґрунтується на
енергетичній політиці ЄС і, в основному, визначається директивами Європейської
Комісії та іншими нормативними актами органів ЄС. Значне місце серед джерел
енергозабезпечення країни продовжують займати нафта та природний зріджений
газ, що імпортуються в країну (47,1% і 24,2% відповідно). Основними пріоритетами
енергетичного сектора в Іспанії є зниження залежності від енергоресурсів, що
ввозяться в країну, а також нарощування обсягів виробництва електроенергії за
рахунок ПДЕ.
У зв'язку з цим було прийнято План з розвитку ПДЕ на 2005–2020 рр. До
2011 р. для першого етапу встановлено такі показники:
виробництво енергії за рахунок ПДЕ довести до 12% від його загального
обсягу;
споживання біопалива довести до 5,83% від загального обсягу споживання
дизельного і бензинового палива на транспорті.
На початок 2010 р. загальний обсяг енергогенерації в Іспанії становив
64,1 млн т н.е., з яких 12,3% забезпечувалися за рахунок ПДЕ, що відповідало
першому етапу Плану. До кінця 2010 р. було успішно реалізовано завдання першого
етапу Плану.
Структура джерел електроенергії Іспанії, %
42
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4
4
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Нафта
Природний газ
Гідроенергетика
Атомна енергетика
Біомаса та відходи
Вугілля
Енергія вітру

Джерело: RED ELECTRICA, 2011 р.

У зв'язку з цим у кінці 2010 р. в Іспанії було прийнято новий Державний план
з розвитку ПДЕ на 2011–2020 рр. (Держплан на 2011 – 2020 рр.), яким визначено
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додаткові заходи з підвищення енергоефективності і обов'язкове виконання до
2020 р. показників, визначених Директивою 2009/28/ЄС Євросоюзу, згідно з якою
частка ПДЕ в загальному об'ємі кінцевого енергоспоживання має перевищити 20%.
При цьому
цільовими показниками Плану на другий етап 2011–2020 рр.
встановлено:
- загальний обсяг кінцевого споживання ПДЕ в країні до 2020 р. має досягти
22,7%;
- обсяг виробництва електроенергії в країні за рахунок ПДЕ має досягти 40%;
- частка ПДЕ в загальному обсязі споживання усіх видів транспорту до
2020 р. має становити як мінімум 10% від кінцевого споживання енергії на
транспорті.
Для вирішення цих завдань законодавчо забезпечується надання інвесторам на
етапі планування довгострокових гарантій (на 5 років) на закупівлю енергії від ПДЕ
за фіксованими цінами, що передбачають компенсацію підвищених витрат.
Успіхи Іспанії у використанні енергії вітру пов'язано також з вимогами, що
пред'являються в цій країні до забудовників: разом з інвестиціями в об'єкти
вітроенергетики необхідно здійснювати обов'язкові додаткові вкладення в розвиток
інфраструктури або соціальної сфери відповідного регіону. Додаткові фінансові
витрати, що виникають при цьому, як показує іспанська практика, не є обтяжливими
для інвесторів. Разом з тим ця схема інвестування дозволяє значно зменшити опір
місцевого населення і регіональних екологічних організацій щодо будівництва ВЕС.
В Іспанії сумарна встановлена потужність ВЕС становить 21,7 ГВт, на ВЕС
припадає 21% загальної генерації. У наступні три роки планується ввести в
експлуатацію дві нові ВЕС потужністю 1 ГВт кожна із щорічним нарощуванням
виробництва електроенергії на ВЕС.
У зв'язку з борговою кризою і фінансовими проблемами країни в 2009 р.
урядовим рішенням було знижено тарифи на електроенергію Feed - in Tariff для
нових сонячних проектів: на 45% для установок на фермах, на 25% – для великих
систем фотоелектрики на будівлях офісів або фабрик і на 5% – для сонячних систем
на будинках. Зниження попиту на сонячну енергію, особливо в промисловому
секторі, призвело до значного скорочення щорічних обсягів введення потужностей
сонячної енергетики.
ФЕУ
Введено в експлуатацію
протягом року, МВт
Загальна потужність, МВт
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Джерело: «Поновлювані джерела енергії 2012 - всесвітній аналіз стану» REN21
«Renewebles 2012 - Global Status Report»

Для поліпшення ситуації Асоціація теплової сонячної енергетики
(Protermosolar) планує до 2014 р. забезпечити введення в експлуатацію 61 теплову
сонячну електростанцію. Міністерством промисловості Іспанії провідній компанії
Protermosolar надано дозвіл на спорудження таких електростанцій у 11 провінціях, в
основному в південній частині країни. З цієї кількості побудовано і запущено вже 21
станцію з сумарною встановленою потужністю 852,4 МВт. У процесі будівництва

35

перебувають 27 проектів загальною потужністю 1302,5 МВт, схвалено і чекають
дозволу на розбудову 13 проектів загальною потужністю 370,4 МВт. Таким чином,
до 2014 р. Іспанія планує включити у свою енергомережу 2525,3 МВт СЕС, що
працюють за різними технологіями.
В Іспанії у зв’язку з активізацією розвитку ПДЕ для розв’язання проблем, які
виникають у зв'язку із збільшенням потужності ВЕС і СЕС, створено прогнозні та
координаційні центри з вітрової та сонячної енергетики, які збирають та
опрацьовують метеорологічну інформацію і формують добові прогнози
виробництва електроенергії. Установлено, що всі діючі ВЕС і СЕС подають свої
заявки-графіки системному операторові, при цьому за відхилення потужностей від
заявлених графіків встановлюються значні фінансові санкції. За даними іспанських
компаній «Gamesa Eolica» і «WinWind», точність прогнозу виробництва
електроенергії вітростанціями в разі погодинного планування «на добу вперед»
перевищує сьогодні 95%.
Центри прогнозування та координації Іспанії входять до структури системного
оператора. Залежно від прогнозу по ВЕС та СЕС системний оператор формує
графіки роботи інших електростанцій. Зокрема, у диспетчерському центрі
управління енергосистемою Іспанії працюють сім диспетчерів, два з яких
займаються виключно управлінням і регулюванням режиму роботи
альтернативних джерел енергії, перш за все ВЕС і СЕС.
Досвід режимно-диспетчерського управління Іспанії, Німеччини тощо
показує, що при нарощуванні потужностей ВЕС та СЕС необхідно, перш за все,
забезпечити їх оптимальне географічне розміщення з урахуванням вимог
енергосистеми щодо обсягу та графіку виробництва і споживання електроенергії,
концентрації розміщення потужностей діючих і перспективних ВЕС, створення та
організації роботи систем метеорологічного прогнозування генерації ПДЕ, а також
розроблення і впровадження відповідних Правил управління джерелами ПДЕ в
умовах режимного управління генерацією енергосистем.
У більшості країн ЄС розроблено і на державному рівні запроваджено
спеціальні мережні закони (Grid Codes), які регламентують оперативно-режимне
управління потужностями ПДЕ в умовах енергосистем з порядком використання
резервних і маневрових потужностей у відповідних ситуаціях.
Іспанія контролює перетоки електроенергії з Францією, Португалією і
Марокко, маючи при цьому дуже обмежені мережеві можливості, взаємодіє з
енергосистемою Португалії. Домовленість про спільне функціонування ринку
електроенергії (так званий Єдиний Іберійський ринок) було досягнуто на урядовому
рівні двох країн. Із Марокко Іберійський ринок пов'язано підводним кабелем. При
цьому кожна країна є окремою ціновою зоною. Якщо немає обмежень щодо
пропускної здатності, ринок Іспанії і Португалії закривається з єдиними почасовими
цінами. За наявності обмежень здійснюється розділення ринку з формуванням
різних цінових зон. При цьому слід зазначити, що приблизно 90% часу Іспанія і
Португалія працюють як єдина цінова зона.
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На зазначеному енергетичному ринку працюють: один мережевий агент (RED
ELЄC TRICA ESPANA), один оператор ринку (ОMEL), 4 великі і 230 дрібних
розподільчих компаній, а також 5 збутових компаній останньої інстанції.
Оператор ринку ОMEL – акціонерна компанія, акціонерами якої можуть бути
фізичні або юридичні особи з максимальною часткою в капіталі не більше 5%.
Керівництво ОMEL призначається акціонерами на 6 років при попередньому
узгодженні кандидатури Міністерством промисловості і транспорту. Законодавчо
закріплено положення про те, що ОMEL – єдиний оператор ринку електроенергії,
основними функціями якого є управління ринком «на добу вперед» (РСВ) і
внутрішньодобовим ринком.
ОMEL отримує дохід від управління ринком і Аукціоном з продажу
електроенергії постачальникам останньої інстанції (витрати оплачуються
учасниками пропорційно обсягам купленої електроенергії), а також від проведення
учбових курсів щодо роботи ринку. На аукціонах з продажу електроенергії
постачальникам останньої інстанції продаються базові контракти, а також контракти
на певні періоди (з 8-00 до 20-00 з понеділка по п'ятницю).
Для коригування договірних позицій для учасників передбачено проведення 6
сесій внутрішньодобового ринку, брати участь в яких можуть учасники контракту,
на РСВ або за двостороннім контрактом.
3.4. Сполучені Штати Америки. США є другою країною у світі після Китаю
із споживання енергоресурсів часткою 18,5% від загальносвітового рівня і першою у
світі з використання альтернативних джерел енергії (23,2 %), від обсягу світового
споживання ПДЕ за винятком ГЕС. При цьому 64% споживання енергоресурсів
становлять газ і нафта, а імпортозалежність від цих ресурсів у США – 11% і 49%
відповідно до прогнозу на 2035 р. – 5% і 36% відповідно, за даними Американського
Управління інформації з питань енергетики (Energy Information Administration, EIA).
Більша частина імпорту газу та нафти в США надходить із країн Близького Сходу. У
роботі EIA (Annual Energy Outlook 2012) наведено аналіз 29 альтернативних
варіантів розвитку енергетики США до 2035 р. Темп зростання споживання енергії
становитиме всього 0,3% на рік, у зв’язку із збільшенням ефективності
використання енергії у транспортній та домогосподарчій сферах.
Споживання енергоресурсів США, 2011 р.
Енергоресурс

Споживання
, млн т н.е.

Загальний обсяг
споживання
енергоресурсів країни, %

Загальний обсяг
споживання
енергоресурсів у світі, %

Нафта
833,6
36,73
20,5
Газ
626
27,59
21,5
Вугілля
501,9
22,12
13,5
Атомна енергія
188,2
8,29
31,4
Гідроенергетика
74,3
3,27
9,4
Інші ПДЕ
45,3
2,0
23,2
Всього
2269,3
100
18,5
Джерело: Статистичний огляд світової енергетики – червень 2012», BP Statistical Review of World
Energy – June 2012»
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Початок нормативно-правового регулювання в галузі альтернативної
енергетики в США було покладено з прийняттям у 1995 р. Федеральної програми
«Стратегія стійкої енергетики США», в якій в якості пріоритетного напряму урядом
було передбачено сприяння розвитку і освоєнню ПДЕ з метою зменшення обсягів
споживання перш за все нафти, захисту навколишнього середовища та глобальної
енергетичної безпеки країни на перспективу.
У серпні 2005 р. в США було прийнято закон «Про енергетичну політику»,
згідно з яким було визначено пріоритетний розвиток ПДЕ та підвищення
енергетичної ефективності, для чого введено відповідні податкові та інші пільги.
Прийняті заходи сприяли активізації розвитку ПДЕ: у 2005 р. в країні було введено
ВЕУ потужністю більше 2430 МВт, у результаті чого США ввійшли до числа
світових лідерів у цьому напрямі. Вже у 2007 р. вітрові електростанції США
виробили більше 48 млрд кВт∙год електроенергії, що становило приблизно 1% від
річного виробництва електроенергії в країні.
За даними Американської асоціації вітрової енергетики (AWEA), у 2008 р.
США вийшли на перше місце у світі із загальної потужності введених вітрових
електростанцій – за рік було введено більше 8360 МВт нових потужностей. У
результаті на кінець 2008 р. сумарна встановлена потужність ВЕС США становила
25170 МВт.
Передбачено подальше збільшення частки енергії з ПДЕ у енергетичному
балансі країни. Згідно з представленими МЕА прогнозами, у США до 2035 р.
передбачено довести частку ПДЕ в енергоспоживанні країни до 15%.
Відповідно до законодавчо введених економічних стимулів нові ВЕС у США
отримують податкові пільги в розмірі 0,015 дол. США за кожну вироблену кВт∙год
електроенергії протягом 10 років. Держава також субсидує виробництво обладнання
та проведення науково-дослідних робіт для вітрової енергетики.
Американські фермери, які надали частину землі під розміщення ВЕУ,
щорічно отримують 3000–5000 дол. США орендних платежів за одну установку,
побудовану на їх ділянці. Деякі ферми від здавання землі в оренду під вітрові
електростанції отримують більш високі доходи, ніж від основної діяльності.
У 2009 р. набрав чинності закон «Emergency Economic Stabilization Act of
2008», що регламентує порядок оподаткування у сфері ПДЕ, згідно з яким у цілому
по країні податкові пільги для відповідних суб'єктів оподаткування можуть
перевищити 18 млрд дол.
Відповідно до цього закону було передбачено такі основні види
стимулювання:
1. Продовження на один рік терміну дії виробничого податкового кредиту
«Production Tax Credit» («PTC» – дозволене законом пряме відрахування певних
витрат із загальної суми податкових зобов'язань платника податків) для суб'єктів, які
експлуатують ВЕУ, а також використовують «чисті» вугільні технології на
виробничих потужностях, уведених в експлуатацію до 31.12.2009 р.
2. Продовження на два терміни «PTC» для суб'єктів, які експлуатують
установки, що використовують біомасу та геотермальну енергію, а також для
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підприємств малої гідроенергетики і малих систем зрошення, виробничі потужності
яких уведено в експлуатацію до 01.11.2011 р.
3. Продовження на 8 років терміну 30%-вого інвестиційного кредиту
«Investment Tax Credit» («ITC» – частка інвестиційних витрат в основному капіталі,
яку компанія може вилучити із суми зобов'язань після сплачування податку на
прибуток) для суб'єктів, які експлуатують установки, що використовують сонячну
енергію, і які введено в експлуатацію до 1.01.2017 р., а також для підприємств, що
реалізують проекти у сфері розроблення та виробництва паливних елементів.
4. Введення 10%-вого «ITC» для нових теплоелектроцентралей (ТЕЦ).
5. Вступ до кредитної спілки «Ціна чистої відновлюваної енергії» («Clean
Renewable Energy Bonds») дає можливість отримувати пільговий кредит
підприємствам, що беруть участь у виробництві енергії з використанням біомаси,
твердих побутових відходів, геотермальної енергії, енергії морської води, а також
підприємствам, що виробляють енергію з використанням вугілля за допомогою
нових «чистих» технологій.
6. Введення спеціального податкового кредиту «Carbon tax credit» для
підприємств, що здійснюють зберігання СО2 на території США, а також
національних фірм, чия діяльність забезпечує зниження шкідливих викидів у
атмосферу.
7. Продовження терміну дії податку «Earned income tax credit» (сума
податкових пільг, що підлягають відшкодуванню платникові податку з бюджету або
шляхом зарахування при наступних податкових платежах, або шляхом прямого
повернення коштів) для національних виробників біодизельного палива.
8. Зниження ставок певних податків, а також термінів амортизації
відповідного майна та обладнання, придбаних господарюючими суб'єктами з метою
збільшення енергоефективності підприємств.
Відповідно до прийнятої у 2007 р. у США програми з розширення
використання ПДЕ зростав випуск біопалива з 380 млн т/рік у 2010 р. до 950 млн
т/рік у 2012 р. з використанням виробленого біопалива в суміші з традиційним
моторним паливом. Збільшення випуску біопалива дозволило знизити навантаження
на навколишнє середовище, а також у 2005 –2011 рр. знизити імпорт нафти ; у
2011 р. він становив 45% від обсягу внутрішнього споживання (у 2005 р. – 60%, за
даними Міністерства енергетики США).
У довгостроковій перспективі США планують збільшити виробництво
біопалива майже на 50% порівняно з аналогічним показником середини 2000–х рр.,
при цьому частка цього енергоносія в сумарному споживанні моторного палива
може перевищити 11%.
У лютому 2008 р. Управління з охорони навколишнього середовища США
(«EPA») змінило вимоги стандарту «Renewable Fuel Standard» («RFS»), згідно з
якими моторне паливо, реалізоване на АЗС, має містити не менше 7,8% біопалива.
У США розгорнуто роботи з розроблення, упровадження сучасних технологій
та організації виробництва біопалива другого покоління. Ряд американських
підприємств концентрує зусилля на розробленні технологій з виробництва
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біобутанолу, який можна використовувати в суміші з традиційними бензинами
обсягом до 16% (для біоетанолу цей показник становить 10%).
У 2009 р. було створено Національну раду США і ЄС з енергетики для
координації зусиль США та країн Євросоюзу в період переходу на екологічно
«чисту» і енергоефективну економіку.
До останніх «ноу-хау», анонсованих у 2011 р. Національною радою,
відносяться технології з випуску біопалива і каталізатора, розроблені Міністерством
енергетики США та Інститутом біоенергетики «JBEI». Нове біопаливо має
властивості, практично ідентичні дизпаливу, але воно більш стійке до низьких
температур, що є значною конкурентною перевагою. Його можна також
використовувати як основне пальне, яке менш агресивне по відношенню до систем і
агрегатів дизельних двигунів, промислових трубопроводів та ємностей.
У країні діє ряд фінансових механізмів (понад 200 видів), що включають
пільги на оподаткування, ефективні Програми «зелених» цін і «зелених»
сертифікатів; створено суспільні фонди і квоти обов'язкової генерації ПДЕ, а також
сформовано портфель сучасних стандартів із ПДЕ (у 20 штатах). Визначено ряд
вимог щодо обов'язкової закупівлі «зеленої» електроенергії тощо. Лідером у сфері
інтенсифікації розвитку ПДЕ в США є штат Каліфорнія, у планах якого передбачено
довести до 2020 р. частку ПДЕ у виробництві електроенергії до 33%.
Крім безпосереднього введення фінансових ресурсів практикується надання
урядових гарантій та позик під проекти в галузі розвитку «зеленої» енергетики. Так,
наприклад, у липні 2010 р. видано позику в розмірі в 1,45 млрд дол. для будівництва
заводу з виробництва сонячної енергії в Арізоні та надано урядові гарантії під
кредит у розмірі в 400 млн дол. для організації виробництва панелей сонячних
батарей.
У 2011 р. Адміністрацією економічного розвитку США вжито заходів щодо
заохочення прикладних досліджень у сфері «зеленої» економіки – виділено кошти
на шість грантів до 1 млн дол. кожен регіональним проектам із впровадження
«зелених» технологій. Міністерством енергетики також виділено 2 млн дол. на
відповідні гранти в галузі «зеленої» енергетики. Основними напрямами федеральної
влади США є створення сприятливого інвестиційного клімату, сприяння
розробленню передових технологій і забезпечення підтримки «зелених» ініціатив на
місцевому рівні.
Виробництво електроенергії за допомогою ПДЕ у США, млрд. кВт∙год
2005 р.

2006 р.

2010 р.

2015 р.*

2
Всього
323,23
Енергія води
266,91
Геотермальна енергія 14,69
Енергія отримана з
12,70
побутових відходів

3
350,62
285,07
14,84

4
424,27
289,47
17,52

5
469,30
297,22
20,79

6
522,35
298,09
23,96

Середньорічні
темпи
зростання, %
7
8
557,91
2,1
298,53
0,45
31,05
3,0

13,46

18,85

18,85

19,08

19,47

Вид енергії
1
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2020 р.* 2030 р.*

1,7

1
Енергія отримана з
відходів дерева та
біомаси
Сонячна теплова
енергія
Сонячна енергія
світла
Енергія вітру

2

3

4

5

6

7

8

10,57

10,97

22,98

42,96

77,53

82,55

8,5

0,54

0,49

1,15

1,97

2,04

2,18

5,7

0,02

0,01

0,16

0,32

0,52

0,96

19,6

17,81

25,78

74,13

87,19

101,23

123,18

8,0

* згідно з прогнозом.
Джерело: МЕА.

У США за період із січня по вересень 2011 р. частка ПДЕ в загальному обсязі
її виробництва становила 12%. Для порівняння: за такий самий період атомними
електростанціями США було вироблено всього 10,6% від загального обсягу
виробництва електроенергії. При цьому структура виробництва електроенергії з
ПДЕ має такий вигляд: гідроелектростанції – 4,35%, біомаса – 3,15%, біопаливо –
2,57%, вітрові турбіни – 1,45%, геотермальні установки – 0,29% і сонячні батареї –
0,15%.
Активна політика оптимізації процедур приєднання джерел ПДЕ до
електромереж енергосистем у зв'язку з інтенсивним їх розвитком здійснюється в
США як на національному рівні, так і рівні окремих штатів.
Процес формування
диспетчерських центрів у США сьогодні йде в напрямі централізації. Це
продиктовано історією великих аварій 1965, 1977, 2003 років. Після кожної аварії
здійснювалися законодавчі реформи в галузі енергетики, у тому числі з регулювання
процесів диспетчерського управління. Сьогодні є кілька великих енергооб'єднань,
що працюють синхронно, проте єдиного координуючого центру поки що немає.
Існуючі системні оператори США – це некомерційні організації, що працюють за
рахунок членських внесків власників генеруючих компаній і власників розподільних
мереж, які прагнуть скоротити свої витрати. Окрім забезпечення надійної роботи
енергосистеми вони також виконують функцію адміністратора енергетичних ринків,
забезпечуючи тим самим оптимальну ціну на електроенергію.
Порядок підключення ПДЕ в країні показано на прикладі роботи Незалежного
системного оператора Середнього Заходу – MISO, установлена потужність
генераторів у операційній зоні якого становить 160757 МВт. Протяжність
високовольтних ліній електропередавання на території управління MISO перевищує
90 тис. км. Сьогодні 77% генеруючих потужностей становлять вугільні
електростанції, 15% – атомні, 4% – газові. Вітрові електростанції покривають
близько 3% обсягу електроспоживання. У майбутньому передбачається поступове
виведення старих вугільних електростанцій і заміщення їх газотурбінними та
вітровими електростанціями. При цьому генеруючі потужності вугільних, газових та
вітряних електростанцій становитимуть приблизно по 30% від загального
енергетичного балансу MISO.
Будівництво нових електростанцій, як правило, планується поблизу джерела
палива. Якщо газові родовища в основному знаходяться недалеко від східного
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узбережжя, де розташовано великі міста і зосереджено основні енергоспоживачі, то
території з оптимальною швидкістю вітру розташовано переважно в середній
частині країни. Близько 90% усіх побудованих ВЕС розташовано на території штатів
Міннесота, Індіана, Іллінойс. Станом на 1 липня 2010 р. зареєстровано 8168 МВт
вітрових генераторів, що становить 5,6% від загальної встановленої генеруючої
потужності в операційній зоні MISO. Таке розташування далеко від центра
навантажень викликає необхідність розвитку мережевого будівництва, особливо в
умовах нарощування потужності ВЕС. Незважаючи на високу вартість цього виду
енергії, федеральний уряд субсидує кожну МВт∙год в розмірі 35 дол. Для
порівняння: середня ціна 1 МВт∙год електроенергії, що виробляється АЕС,
становить 10 дол., а на ТЕС – 20 дол.
Системним оператором MISO запроваджено нові правила підключення ВЕС
до енергосистеми, згідно з якими збільшується рівень відповідальності забудовника
на всіх етапах організації приєднання до енергосистеми. Насамперед відмовилися
від індивідуального розгляду заявок. Їх стали об'єднувати в групи. Принцип черги
замінили на «перший прийшов – перший готовий вийшов», тобто пріоритет
віддається найбільш активному інвестору в групі. Провели комплексний аналіз
найбільш придатних для будівництва ВЕС територій і надали їм пріоритети. На
першому етапі подання заявки необхідно внести 5000 дол. за попереднє дослідження
можливості підключення заявленої потужності на певній ділянці землі. На другому
етапі MISO силами підзвітної йому організації розробляє ТЕО і видає технічні
умови, в яких ураховується необхідність установлення систем регулювання напруги.
На третьому етапі проект проходить процедуру погодження в регулювальних
органах, уряді штату, органах екологічного нагляду та інших організаціях. Витрати
на мережеве будівництво і додаткове обладнання, необхідні для підключення
генеруючої потужності до мережі енергосистеми, покладаються на генеруючу
компанію. За рахунок коштів мережевих компаній здійснюється також будівництво
міжсистемних зв'язків та електромереж видачі потужності ВЕС.
Електроенергія ВЕС продається або на підставі прямих контрактів між
генеруючою компанією і споживачем, або на спотовому ринку електроенергії. При
цьому диспетчер енергосистеми регулює режим генерації ВЕС з урахуванням
управління резервними потужностями енергосистеми, здійснюючи при необхідності
режимне управління навантаженням енергоблоків електростанції.
Організація режимного планування: 90% потужності диспетчерського графіка
планується «на добу вперед», решта 10% покривається за рахунок спотового
(балансуючого) ринку на 5 хв вперед. Процес управління автоматизовано. У
п'ятихвилинному циклі програмне забезпечення аналізує поточний режим і прогноз
на 5 хв вперед, виконує оптимізацію, аналіз безпеки на основі таблиць можливих
збурень, у тому числі аналіз динамічної стійкості з урахуванням моделювання
вітрових генераторів, розрахунок вузлових цін з урахуванням цінових заявок (заявки
приймаються кожні 15 хв).
Відмінність у диспетчеризації ВЕС полягає в процедурі прогнозування.
Вітряні потоки добре прогнозуються на 5 хв – похибка 0,1%. Помилка прогнозу на 1
годину – 2%, на добу – 10%. При цьому в прогнозі більш ніж на 4 год величина
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помилки зростає. MISO уклав контракти з кількома фірмами, що надають послуги з
прогнозування потоку вітру залежно від місця розташування ВЕС з урахуванням
висоти над рівнем моря. Крім цієї інформації до диспетчерського пункту кожні 5 хв
надходить прогноз обсягу вироблення електроенергії від усіх вітростанцій.
Сукупність цих даних дозволяє планувати використання резервів потужності
енергосистеми в зоні управління MISO. При цьому враховується коефіцієнт
одночасної роботи ВЕС, величина якого залежить від потужності та географії
розташування ПДЕ. Реальна потреба в резервних потужностях для вітрової генерації
при такій системі організації диспетчерського управління невелика. Так, у штаті
Міннесота на 1500 МВт вітроустановок відповідно до розрахункового режиму
необхідно 8 МВт резервних потужностей.
В одному з найбільших регіонів (9 штатів), який обслуговує компанія
«Південно-західний енергопул» (SPP), 42% генерації становлять газові блоки, 40% –
вугільні, 4% – гідро-, 4% – вітро- і 3% – атомні електростанції. Зона обслуговування
за останні 10 років зросла майже у 5 разів, але операційні витрати компанії за цей
період практично не змінювалися.
Оператори SPP та MISO дуже схожі один на одного. Виконують ті ж самі
функції, регулюються тими самими органами FERC (Федеральна
комісія
регулювання енергетики) і NERC (Північноамериканська корпорація з надійності),
забезпечують виконання федеральних стандартів і розробляють свої – регіональні.
Стандарти приймаються в кожному штаті індивідуально, але в середньому за
цими стандартами у 2011 р. близько 10% електроенергії виробляли з ПДЕ. Сьогодні
на території обслуговування SPP в роботі перебувають 50 вітрових ферм загальною
потужністю майже 4 ГВт, що становить 4% від установленої потужності. До 2013 р.
очікується довести потужність ВЕС до 7–10 ГВт.
На підключення ПДЕ до електромережі у 2010 р. було подано 116 заявок, з
них 103 – це ВЕС сумарною потужністю близько 10 ГВт. Процедура розгляду заявок
на підключення ВЕС аналогічна прийнятій у MISO. Спочатку в заявці зазначається
тільки точка підключення і встановлена потужність. Потім вноситься плата в розмірі
10 тис. дол. і через 6 місяців видається звіт про необхідні умови підключення до
мережі.
На підставі всіх даних SPP замовляє проект у підзвітній їй організації. Проект
оплачується з коштів інвестора. У разі успішного проходження цих етапів далі
необхідно укласти контракт з виробником вітрових турбін, а також орендну угоду
на землю під спорудження ВЕС. Крім того на результат розгляду заявки впливає хід
реалізацій компаніями раніше погоджених проектів, тобто перевіряється її
надійність. Розробляється план-графік будівництва і підключення. У разі
невиконання якоїсь умови або порушення строків компанія може позбутися свого
місця в черзі на підключення і буде змушена починати все спочатку.
У SPP, так само, як і в MISO, раптове зниження потоку вітру в прийнятій
системі управління режимом резервних потужностей не створює проблем. Усі
розрахунки диспетчерського графіка, аналіз безпеки, прогнози, калькуляція цін
автоматизовано. Для вирішення режимних завдань використовується програмне
забезпечення фірми General Electric. Прогноз характеристик вітру забезпечується не
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більше ніж на 4 год вперед. З метою прогнозування було проаналізовано статистику
швидкості вітру за 3 роки та складено 4760 варіантів сценаріїв зміни вітру.
Величина резерву при інтеграції вітрової електроенергетики SPP також не
змінювалася, зараз вона становить 1800 МВт.
У плані енергетичної політики США Міністерством енергетики розроблено
довгострокову енергетичну стратегію, в якій сонячну і вітрову енергію разом з
ядерною та термоядерною було визначено одним з основних невичерпних джерел
енергії.
Згідно з прогнозами сонячна енергія в перспективі буде задовольняти
приблизно чверть усіх потреб країни в енергії до 2020 р. і сприятиме скороченню
імпорту нафти.
У США (на відміну від Японії та ФРН) поки що відсутня загальнонаціональна
політика підтримки сонячної електроенергетики; ці питання вирішують окремі
штати. У ряді з них реалізується загальнонаціональна програма «Мільйон сонячних
дахів».
Найбільше уваги щодо розвитку цієї галузі приділяється в штатах Каліфорнія,
Нью-Джерсі, Пенсільванія і Колорадо. У США, наприклад, існує декілька
експериментальних ФЕС потужністю від 0,3 МВт до 605 МВт, що працюють на
енергосистему. Центром розвитку сонячної енергетики можна вважати м.
Сакраменто (штат Каліфорнія), де фотоелектричні панелі встановлено на дахах
будинків, зоопарку, стоянок автомобілів і навіть церков. Адміністрація міста обіцяє
перетворити цей регіон у «Силіконову долину геліоіндустрії».
3.5. Китай. Економіка країни суттєво впливає на розвиток всіх світових
енергетичних ринків (ринок нафти й нафтопродуктів, ринок природного газу тощо).
Багато в чому це відбувається через інтенсивне зростання обсягів енергоспоживання
в країні, що згідно з прогнозами експертів збережеться й в найближчі роки.
Стратегія розвитку енергетики Китаю є частиною стратегії розвитку
китайської економіки й спрямована на рішення основного завдання – енергетичне
забезпечення запланованих параметрів розвитку економіки країни.
Експортна орієнтація виробництва та створення сприятливого інвестиційного
клімату дозволили китайській економіці, що розвивалася останні три десятиліття із
середньорічними темпами приросту ВВП в 9,9%, за темпами розвитку перевершити
японську економіку. У 2009 р. Китай посів друге місце у світі за обсягами
споживання первинної енергії (2177,2 млн т н.е.) після США (2182,0 млн т н.е.), а на
початку 2011 р. вийшов у світові лідери.
За даними 2011 р., темпи зростання економіки КНР становили 10,3%, обсяги
ВВП – майже 6,1 трлн дол. Основним джерелом енергозабезпечення в КНР є
вугілля, його частка в енергобалансі країни становить 67% (71% – 2009 р.), друге
місце займає нафта – 21% (18% – 2009 р.).
В енергетичному балансі країни частка екологічно чистих джерел енергії
невелика (гідроелектроенергія – 17%, ВЕС – 1%). Відповідно до плану розвитку
економіки Китаю на 12-ту п'ятирічку (2011 – 2015 рр.) частка ПДЕ в енергетичному
балансі країни має досягти 11,4 %, а у 2020 – 15%.
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Енергозбереження та підвищення енергоефективності – один із основних
напрямів енергетичної стратегії Китаю.
У Китаї, у зв’язку з активізацією політики розвитку ПДЕ на державному рівні,
підтверджено реалізацію до 2020 р.
плану із збільшення частки ПДЕ в
енергопостачанні до 15% за рахунок доведення до 2020 р.: 300 ГВт – потужності
ГЕС, 30 ГВт – ВЕУ, 30 ГВт – з біомаси та 1,8 ГВт – ФЕУ. На зазначені напрями уряд
країни має намір спрямувати понад 265 млрд. дол. США, з яких половину
передбачається направити на будівництво великих гідровузлів. Річний приріст
енергоспоживання від ПДЕ становитиме близько 25%.
Китайська політика у сфері розвитку ПДЕ має три рівні. На першому рівні
держава задає основні цілі та напрями, які на другому рівні втілюються в державні
нормативні документи, плани й програми. Зокрема, регулярно приймаються
п'ятирічні плани розвитку ПДЕ. На третьому рівні здійснюються управлінські дії із
стимулювання розвитку ПДЕ. Крім того, у багатьох провінціях діють власні
програми та плани в цій сфері.
У січні 2006 р. у Китаї було прийнято Закон «Про просування розвитку та
використання ПДЕ», яким визначено ряд фінансових стимулів – грантів, позик під
низькі відсотки й податкові знижки та пільгові «зелені» тарифи – для реалізації
проектів впровадження ПДЕ.
Згідно з законом країни державні енергопостачальні компанії зобов'язані
закуповувати електроенергію, вироблену ПДЕ, у рамках проектів, що одержали
офіційне схвалення держави. Прийнятий закон про ПДЕ вимагає від операторів
електромереж сплачувати повну вартість електроенергії зареєстрованим
постачальникам «зеленої» електроенергії в регіоні. Оператори розраховуються за
спожиту поновлювану електроенергію за підвищеним тарифом, установленим
відповідним урядовим рішенням, витрати для забезпечення цього тарифу
розподіляються по всій електромережі країни. Закон передбачає й механізми
фінансового стимулювання, такі як створення національного фонду розвитку
поновлюваної енергетики, надання знижок на оренду землі та податкові преференції
для проектів поновлюваної енергетики.
За даними Гонконгсько-Шанхайської банківської корпорації «HSBC», у
2009 р. відповідно до урядового рішення на розвиток «зелених» галузей економіки
спрямовано 150 млрд дол., що становить 3% ВВП (для порівняння: у Південній
Кореї – 3%, Саудівській Аравії –1,7%, Австралії – 1,2%, Японії – 0,8%, США –
0,1%).
Слід відзначити що відповідно до законодавчо-нормативних актів приєднання
електроустановок ПДЕ до мереж енергокомпаній із спорудженням (розширенням
діючих) підстанцій та ліній електропередавання здійснюються за рахунок
енергокомпаній.
Рішення про реалізацію політики «зеленої» економіки керівними органами
Китаю було прийнято у 2007 р. Відповідно до цього створено «фонд розвитку
поновлюваної енергетики» для фінансової підтримки проектно-вишукувальних
робіт, особливо в сільських районах.
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Енергетичною стратегією визначено довести до 2020 р. частку ПДЕ в
загальному енергобалансі країни до 15%, для чого протягом зазначеного періоду
передбачено інвестувати в розвиток сектора ПДЕ 180 млрд дол. США,
запроваджено також ефективні стимули заохочення іноземних інвестиції у розвиток
ПДЕ.
Особливістю останніх років стала активізація ролі адміністрацій міст,
муніципалітетів і інших місцевих органів влади в розвитку ПДЕ.
Деякі провінції Китаю, не чекаючи урядових рішень, прийняли власні рішення
щодо стимулювання розвитку й впровадження ПДЕ.
Пріоритетом політики у сфері ПДЕ в Китаї є гідроенергетика, перш за все,
мала гідроенергетика.
У 2008 р. було прийнято закон про перероблення промислових і побутових
відходів, головною метою якого стало створення системи ощадливого використання
природних ресурсів, у тому числі шляхом використання відходів. Згідно з цим
законом створено фонд для фінансування заходів з поліпшення екології в найбільш
забруднених регіонах. За два роки з фонду профінансовано програми вартістю
понад 800 млн дол. США. Зокрема, з початку 2008 р. у Пекіні функціонує ТЕС, що
виробляє енергію шляхом спалювання відходів. На цьому підприємстві утилізується
1,6 тис т відходів на добу.
Сьогодні китайський біогазовий комплекс розвивається при безпосередній
підтримці держави. У період 2003–2010 рр. реалізовано національну програму
розвитку сільської біогазової енергетики. Уряд КНР розглядає біогаз як істотне
джерело електроенергії для сільських районів.
У рамках окремої Програми побудовано близько 4000 великих біогазових
станцій, що функціонують на основі перероблення відходів тваринницьких ферм;
частка сільгосппідприємств, що використовують біогазові технології, зросла до
52%. Біогазовими установками користуються понад 31 млн китайських
домогосподарств, їхнє число продовжує зростати, збільшуючись щорічно на кілька
мільйонів. Річні обсяги виробництва та використання біогазу доведено до 10,2
млрд м3 (13,5 млн т у. п.), що сприяло виходу КНР на перше місце у світі з цього
показника.
Одночасно з розвитком біогазової галузі інтенсивно розвивається вітрова
енергетика. У 2000 р. Держкомітет з економіки та торгівлі Китаю в рамках
політики переведення технологій виробництва на національні виробничі потужності
прийняв постанову з прискорення розвитку вітчизняного виробництва устаткування
для ВЕУ, розроблення та впровадження нових національних технологій. Для
виробництв, що вже працюють за імпортною технологією, поставлено завдання
перевести до 60% виробництва вузлів і агрегатів вітроагрегатів на національні
технології. У результаті вже у 2010 р. практично більшість споруджуваних у країні
ВЕС було оснащено вітровими турбінами китайського виробництва. За експертними
оцінками, у 2012 р. Китай буде виготовляти вітрогенератори сумарною потужністю
близько 12 ГВт, у тому числі частину з них на експорт.
У 2009 р. потужність працюючих ВЕС на території КНР становила 16% від
сумарної світової потужності ВЕС. У 2010 р. у розвиток вітроенергетики урядом
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КНР інвестовано близько 50 млрд дол. США, як результат потужність діючих ВЕС у
цьому році доведено до 42 ГВт, а у 2011 р. – до 62 ГВт, що становить 26% від
сумарної світової потужності ВЕС.
Відповідно до урядового рішення країни, прийнятого у вересні 2011 р., до
2020 р. установлену потужність ВЕС у країні має бути доведено до 200 ГВт. При
цьому прогнозується щорічне подвоєння обсягу виробленої на ВЕС електроенергії.
За прогнозом МЕА, у 2013 р. Китай стане найбільшим у світі виробником
електроенергії на ВЕС. Наприклад, одна тільки група ВЕС «Gansu» після
завершення будівництва у 2020 р. досягне потужності 20 ГВт (сьогодні понад 5
ГВт), для видачі її потужності будується ЛЕП 750 кВ.
У 2011 р. році Китай також зміцнив свої позиції у розвитку сонячної
енергетики – сумарна потужність національних ФГУ досягла майже 3 ГВт.
Уряд також акцентує увагу на одній із самих перспективних галузей «зеленої»
енергетики – геліоенергетичної галузі, активно її підтримуючи. Тільки у 2010 р.
державним банком розвитку Китаю п'ятьом ключовим виробникам обладнання для
сонячної енергетики країни видано кредити на загальну суму 30 млрд дол. США.
Завдяки цьому китайські виробники за короткий термін істотно знизили вартість
виробленого в країні устаткування для СЕС.
Слід відзначити, що завдяки активній підтримці розвитку ПДЕ та
електромашинобудування цього напряму на державному рівні світове виробництво
устаткування для ПДЕ впевнено переміщується з Європи до Китаю. Вже у 2009 р. на
частку виробництва обладнання в КНР доводилося понад 70% світового продажу
сонячних колекторів, 40% – сонячних батарей і 30% – вітротурбін. У 2011 р. 57,3%
усіх видів виготовлених у світі модулів для ПДЕ приходилися на китайські компанії.
Державним планом країни намічено також вихід на перше місце у світі з
обсягів виробництва та продажу електромобілів. До 2020 р. їхній прогнозований
випуск становитиме 15 млн. одиниць. Так, наприклад, європейський автоконцерн
«Volkswagen» до 2013 р. має намір побудувати завод із виробництва електромобілів
у Китаї для задоволення попиту на екоавтомобілі та інвестувати 10,6 млрд. євро в
розвиток цього виробництва. Компанія «BMW» разом з китайською компанією
«Brilliance» мають намір починаючи з 2012 р. розпочати серійне виробництво
електромобілів у Китаї, з доведенням його потужності до 150 тис. автомобілів на
рік, а в довгостроковій перспективі подвоєнням річного обсягу виробництва
електроавтомобілів.
3.6. Росія. Нормативно-правова база та стимулювання розвитку ПДЕ.
Відповідно до Енергетичної стратегії Росії на період до 2030 р. встановлена
потужність ПДЕ (геотермальна, сонячна, вітрова, приливна, біоенергія тощо)
порівняно з 2005 р. зросте більш ніж на порядок і до кінця періоду становитиме
85 млн кВт з річним обсягом виробництва електроенергії 61 млрд кВт.год. Обсяг
технічно доступних ресурсів ПДЕ в Росії становить 4,6 млрд т у. п.
Загальна встановлена потужність електрогенеруючих установок ПДЕ (без
урахування гідроелектростанцій потужністю більше ніж 25 МВт) у РФ сьогодні не
перевищує 2,2 ГВт, або 1% установленої потужності всіх видів виробництва
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електричної енергії в країні. Питома вага виробництва теплової енергії ПДЕ не
перевищує 3% (близько 2000 млн Гкал).
У Росії прийнято ряд законодавчих і нормативних актів щодо стимулювання
розвитку ПДЕ. Так, поправками до ФЗ №35 «Об электроэнергетике» (4 листопада
2007 р.) вперше було законодавчо введено поняття «поновлювані джерела»,
визначено джерела енергії, які відносяться до поновлюваних, та основні напрями,
принципи і методи підтримки розвитку ПДЕ; введено положення щодо випуску
сертифікатів, що підтверджують певний обсяг генерації на основі ПДЕ; установлено
надбавки до виваженої ціни оптового ринку для виробників електроенергії на основі
ПДЕ та запроваджено обов’язковість купівлі на оптовому ринку електроенергії,
виробленої ПДЕ. Функції регулювання, сертифікації та контролю відповідно до
закону покладено на НП «Совет рынка». Закон є базовим для всіх подальших
законодавчих ініціатив, проте він не містить конкретних механізмів підтримки
розвитку ПДЕ.
У листопаді 2009 р. було також прийнято ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергоэффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», яким визначено основні положення
розвитку ПДЕ як складової загального процесу підвищення енергоефективності
економіки країни.
Постановою Уряду РФ №426 від 3 червня 2008 р. «О квалификации
генерирующего объекта на основе возобновляемых источников энергии» визначено
перелік вимог до генеруючого об'єкта, виконання яких дає право на отримання
державної підтримки. Визначено механізм взаємодії з Радою ринку і порядок
підтвердження статусу об'єкта, класифікованого як ПДЕ.
Наказом Міненерго від 17 листопада 2008 р. №187 «О порядке ведения
реестра выдачи и погашения сертификатов, подтверждающих объем производства
электрической энергии на квалифицированных генерирующих объектах,
функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии»
встановлено систему випуску і відшкодування сертифікатів, що підтверджують
генерацію на основі ПДЕ для різних джерел енергії. Термін дії сертифікатів у межах
трьох років визначає НП «Совет рынка», який веде їх реєстр.
У січні 2009 р. прийнято один із найбільш важливих сьогодні документів –
Розпорядження Уряду №1-р «Основные направления государственной политики в
сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе
использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 г.», що
встановлює принципи державної політики, комплекс заходів із розвитку ПДЕ і
цільові показники використання ПДЕ у сфері електроенергетики. Ці показники
передбачають збільшення частини використання ПДЕ (окрім ГЕС потужністю
більше ніж 25 МВт) з 0,9% у 2008 р. до 1,5% у 2010 р., до 2,5,% у 2015 р. і до 4,5% у
2020 р., що відповідає обсягу виробництва електроенергії ПДЕ у 2020 р. – близько
80 млрд кВт∙год. Згідно з цим Розпорядження Міненерго РФ є відповідальним за
координацію діяльності федеральних органів виконавчої влади з реалізації основних
напрямів розвитку ПДЕ, визначених у документі. Органам виконавчої влади
суб'єктів Російської Федерації і органам місцевого самоврядування рекомендовано в
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межах своєї компетенції при формуванні регіональних і муніципальних програм
передбачати заходи щодо сприяння розвитку ПДЕ.
З метою забезпечення необхідних темпів залучення інвестиційних коштів
Міненерго Росії здійснює диференціювання вказаних значень по кожному з видів
ПДЕ, а також введення додаткових індикативних цільових показників (установлена
потужність, виробництво електричної енергії тощо), які характеризують рівень
досягнення встановлених цілей та використання механізмів підтримки розвитку
ПДЕ.
Для досягнення визначених показників Уряд РФ планує до 2020 р. направити
на розвиток енергогенеруючих потужностей на основі ПДЕ 3 трлн руб., з яких 500
млрд руб. становитимуть кошти бюджету і 2,5 трлн руб. – кошти приватних
інвесторів. Усього передбачається ввести в експлуатацію 20 ГВт
енергопотужностей, з яких 8 ГВт – потужності на основі біомаси, 7 ГВт –
вітропарки, 4 ГВт – мала гідроенергетика, 1 ГВт – інші джерела (геотермальна
енергія, енергія приливів, сонячна енергія тощо).
В інвестиційній програмі «РусГидро» на 2011–2013 рр. заплановано інвестиції
в проекти використання ПДЕ в розмірі 14,1 млрд руб.
Проте досі нормативно не визначено конкретних механізмів підтримки
розвитку ПДЕ, у тому числі стимулювання інвестицій, зокрема, через відповідні
сертифікати, розміри надбавок і джерела їх фінансування, розміри квот для
підприємств із споживання електроенергії, виробленої з використанням ПДЕ, не
визначено також ролі та форми участі держави у фінансуванні та спорудженні
об’єктів.
Міністерство енергетики РФ має намір істотно зменшити бюрократичне
навантаження на бізнес шляхом введення повідомного порядку реєстрації нових
об'єктів ПДЕ. Запропоновано також ввести порядок, при якому виробникам ПДЕ
потужністю від 25 МВт до 100 МВт дозволяється працювати в роздрібному секторі
ринку.
Слід зазначити, що існуюча система розвитку генерації на основі ПДЕ вже
набуває своїх контурів і рішення Міненерго можуть істотно вплинути на остаточний
варіант схеми підтримки генерації на основі ПДЕ.
У зв’язку з триваючим процесом різних видів субсидування первинних
енергетичних ресурсів, у тому числі і для вироблення електричної енергії
традиційними енергооб’єктами, ПДЕ нині є неконкурентоздатними на ринку
електроенергії. За оцінкою МЕА, у 2009 р. обсяг субсидій на газ і електроенергію,
вироблених у Росії з первинних видів палива, становив майже 34 млрд дол. США
(2,7% ВВП). Це означає, що в середньому споживачі оплачували тільки 77%
загальних економічних витрат на вироблення енергії. Субсидії на природний газ
були найбільшими. Тому перспективи розвитку ПДЕ в Росії значною мірою
залежатимуть від запровадження стимулів на їх підтримку та сприятливих умов для
підвищення їх конкурентоспроможності.
Незважаючи на задекларовану у Федеральному законі «Об электроэнергетике»
законодавчу підтримку ПДЕ, у тому числі через надбавки до ціни на електричну
енергію на оптовому ринку електроенергії, зазначена схема на практиці досі не діє,
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а відповідний нормативний акт щодо її реалізації знаходиться на затвердженні в
Уряді РФ.
Одночасно з формуванням нормативної бази щодо впровадження схеми
підтримки розвитку ПДЕ через надбавку до ціни на електричну енергію на оптовому
ринку електроенергії в грудні 2010 р. внесено поправки до ФЗ «Об
электроэнергетике» щодо реалізації вперше у світовій практиці схеми підтримки
ПДЕ на основі механізмів торгівлі на оптовому ринку потужності.
Для впровадження цієї схеми необхідно на рівні Уряду і НП «Совет рынка»
прийняти ряд нормативних документів щодо визначення механізму підтримки, у
тому числі щодо переліку об'єктів ПДЕ, які матимуть право укладати «Договір
постачання потужності», установлювати цінові параметри і терміни запровадження,
а також щодо технологічних вимог до ПДЕ як учасника ринку потужності з
розв’язанням питань режимного і оперативно-диспетчерського управління.
Внесення змін до нормативної бази щодо заміщення діючої схеми з
надбавкою до ціни на електричну енергію схемою плати за потужність в питаннях
підтримки ПДЕ насторожує інвесторів, які з урахуванням нестабільності
нормативної бази і невизначеності механізмів реалізації підтримки ПДЕ будуть
вимушені при формуванні інвестпрограм підвищувати надбавку на ризик. Компанія
«Ecofys» вважає, що така надбавка може становити від 10 до 30% вартості
виробництва електричної енергії ПДЕ.
Перспективному розвитку ПДЕ сприяє також прийняття Державної програми
«Энергоэффективность и развитие энергетики», затвердженої розпорядженням
Уряду РФ від 11.11.2010 № 1950-р. Програмою визначено завдання щодо залучення
позабюджетних інвестицій у спорудження генеруючих об'єктів, що функціонують
на основі використання ПДЕ. Для цього передбачено реалізацію заходів тарифного і
податкового регулювання, надання субсидій.
За дорученням Уряду РФ, Міненерго Росії разом з Мінрегіоном Росії
розроблено проект Комплексу заходів із реалізації основних напрямів державної
політики у сфері підвищення енергетичної ефективності електроенергетики на
основі використання ПДЕ на період до 2020 р. Проектом передбачається вирішення
питань продажу електроенергії, що закуповується з метою компенсації мережевими
організаціями втрат електроенергії в мережах, і виробленої кваліфікованими
генеруючими об'єктами ПДЕ, приєднаними до Єдиної енергетичної системи Росії не
лише на оптовому ринку, а й роздрібному. Передбачається замінити дозвільний
порядок кваліфікації ПДЕ на замовний тощо.
Проект Комплексу заходів також містить перелік актів, запропонованих
Міненерго Росії до прийняття, і спрямованих на стимулювання виробництва
електричної енергії на основі використання ПДЕ генеруючими об'єктами, що не є
суб'єктами оптового ринку електричної енергії (потужності).
Регіональні механізми підтримки розвитку ПДЕ в деяких регіонах вже
розроблено. Наприклад, у Білгородській обл. прийнято заходи із підтримки ПДЕ:
розпорядженням уряду області встановлено «эко-тарифы» на електричну енергію,
вироблену ПДЕ. Інші регіони розробляють аналогічні нормативні документи.
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Регіональні механізми сприяння розвитку ПДЕ включають також надання
субсидій з місцевого бюджету для компенсації витрат на підключення до мережі
ПДЕ потужністю менше 25 МВт або часткової компенсації витрат за
інвестиційними кредитами.
Процедура технологічного приєднання ПДЕ здійснюється на загальних
підставах згідно з правилами і нормами приєднання електроустановок, що вперше
вводяться
в
експлуатацію:
електроустановок,
що
реконструюються,
електроустановок, приєднана потужність яких збільшується, електроустановок при
зміні виробничої діяльності, а також електроустановок, що змінюють схему
зовнішнього електропостачання тощо.
Основним документом, який регулює процедуру приєднання електроустановок,
у тому числі ПДЕ, до електричних мереж, є «Правила технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к
электрическим сетям», затверджені постановою Уряду РФ від 24.12.2004 №861 зі
змінами і доповненнями, затвердженими постановами Уряду РФ від 21.03.2007 р.
№168, від 14.02.2009 р. №118, від 21.04.2009 р. №334, від 24.09.2010 р. №759, а
також від 1.03.2011 р. №129.
На Міжнародному Форумі з поновлюваної енергетики і енергоефективності
REF - 2012 Moscow, що відбувся в Москві в червні 2012 р., відмічалось, що
прийняття в РФ повномасштабної нормативної бази, спрямованої на державну
підтримку ПДЕ, у тому числі й дієвих стимулюючих заходів для розвитку ПДЕ у
секторі електроенергетики, зокрема, введення «зеленого» тарифу для об'єктів
генерації, зробить російський ринок поновлюваної енергетики одним з найбільших у
світі.
4. Україна. Стан та перспективи розвитку поновлюваних джерел енергії.
Обсяг споживання первинних енергетичних ресурсів у країні в 2011 р. становив
126,4 млн т н.е. із структурою їх споживання: природний газ – 38 % , нафта – 10 %,
вугілля – 34 %, ядерна енергія – 16 %, гідроенергія – 2 %; енергія ПДЕ – менше 0,05
млн т н.е.
В енергетичному балансі країни – невиправдано висока частка природного
газу та низька частка ПДЕ. При цьому рівень енергетичної залежності України
перевищує 60%.
Для підвищення енергетичної безпеки економіки країни Національним
проектом «Енергія природи» (Указ Президента від 02.07. 2010 р. № 747/2010)
передбачено до 2014 р. збільшити частку ПДЕ в національному енерговиробництві
до 3% з уведенням потужностей ВЕС, СЕС і малих ГЕС в обсязі 2 тис. МВт.
Державною цільовою економічною програмою енергоефективності та розвитку сфери
виробництва енергоносіїв з поновлюваних джерел енергії та альтернативних видів
палива на 2010-2015 рр. (затверджено постановою КМУ від 01.03.2010 р. №243)
передбачається збільшити частку ПДЕ та альтернативних видів палива в структурі
використання паливно-енергетичних ресурсів України у 2015 р. до 10%. Енергетичною
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стратегією України на період до 2030 р. (схваленою розпорядженням КМУ від
15.03.2006 р. № 145-р) передбачалося довести частку ПДЕ у 2030 р. в загальному
паливно-енергетичному балансі країни до 19%.
Загальний річний технічно досяжний енергетичний потенціал основних видів
ПДЕ в Україні еквівалентний 81 млн т у. п., що становить приблизно 40 % річних
енергетичних потреб України.
Основними напрямами розвитку ПДЕ в Україні сьогодні і на найближчу
перспективу є: вітроенергетика, сонячна енергетика, біоенергетика, гідроенергетика,
геотермальна енергетика тощо.
Сьогодні цей потенціал використовується недостатньо. Через ряд причин
стримується залучення інвесторів на український енергетичний ринок, у наслідок,
перш за все, підвищеного відсотка страхових ризиків для одержання кредитних
ресурсів у іноземних банках. При цьому процентна ставка українських банків
настільки висока, що реальна окупність проекту становить не 6 – 8 років, а близько
20. По-друге, має місце режимне обмеження підключення ПДЕ до електромережі з
урахуванням балансування їхньої потужності маневреними джерелами, а також не –
визначеність джерел фінансування будівництва ЛЕП для видавання їх потужності.
По-третє, законодавчо встановлений «зелений» тариф застосовується лише за умови
щорічного підвищення частки сировини, матеріалів, основних коштів, робіт і послуг
українського походження у вартості будівництва об'єктів ПДЕ (з 01.01.2012 р. не
менше ніж 15%, з 01.01.2013 р. – 30% та з 01.01.2014 р. – 50%), що не забезпечено
рівнем розвитку відповідних галузей економіки країни.
В Україні сформовано необхідний рівень законодавства з подальшим його
удосконаленням, яким стимулюється виробництво електроенергії з ПДЕ, а саме:
Закон України «Про енергозбереження» від 01.07.1994 р. № 74/94.
Закон України «Про електроенергетику від 16.10.1997 р. №575/97-ВР».
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо
встановлення «зеленого» тарифу» від 25.09.1998 р. №601-17.
Закон України «Про альтернативні види палива» від 14.01.2000 № 1391-14.
Закон «Про альтернативні джерела енергії» від 20.02.2003 № 555-IV.
Закон України «Про комбіноване виробництво теплової та електричної
енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу» від 05.04.2005 №
2509-IV.
Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про
електроенергетику» від 01.04.2009 р. №1220-17, від 17.06.2011 р. №3549-17, від
03.06.2011 р. №3486-17 та інші нормативно-правові акти.
За оцінкою міжнародних експертів, українська нормативно-правова база, що
регламентує стимули для розвитку «зеленої» енергетики, є однією з кращих у
Європі.
Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про
електроенергетику» щодо стимулювання використання альтернативних джерел
енергії» від 01.04.2009 р. №1220-17 (сьогодні так званий Закон про «зелений»
тариф) – це юридична основа для реалізації схеми підтримки ПДЕ і прогресивний та
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ефективний механізм стимулювання виробництва електроенергії з ПДЕ. Законом
визначено, що оптовий постачальник електроенергії зобов’язаний купувати
електроенергію, вироблену з альтернативних джерел енергії, за «зеленим» тарифом,
якщо цю електроенергію не було прямо продано споживачам або постачальникам
електроенергії; постачальники електроенергії не можуть відмовляти виробникам
електроенергії з альтернативних джерел у наданні доступу до таких мереж;
мережеві компанії повинні включати витрати на підключення виробників
електроенергії з альтернативних джерел, а НКРЕ має повністю враховувати такі
витрати під час затвердження інвестиційних програм.
Відповідно до законів України «Про електроенергетику«, «Про внесення змін
до деяких законів України щодо встановлення «зеленого» тарифу« НКРЕ прийнято
постанову «Про затвердження Порядку встановлення, перегляду та припинення дії
«зеленого» тарифу для суб'єктів господарської діяльності» від 22. 01. 2009 р. № 32.
Відповідно до цього Порядку НКРЕ постановою від 23.07.2009 № 857 установлено
фіксований мінімальний розмір «зеленого» тарифу для суб’єктів господарської
діяльності, які виробляють електроенергію з використанням ПДЕ (додаток 11).
Законом України «Про електроенергетику» зі змінами передбачено дію
«зеленого» тарифу до 2030 р. Передбачається також поступове зниження «зеленого»
тарифу шляхом зменшення коефіцієнта «зеленого» тарифу від його базового
значення після 2014 р. – на 10 %; 2019 р. – на 20 %; 2024 р. – на 30 %. Це стосується
електроенергії, виробленої об'єктами електроенергетики, введеними в експлуатацію
(або суттєво модернізованими) відповідно після 2014, 2019 та 2024 рр.
Законом України «Про енергозбереження» передбачено створення
Державного фонду енергозбереження та кредитування інвестицій для впровадження
технологій з використання альтернативних джерел енергії та виробництва
альтернативних видів палива.
Законом України «Про плату за землю» від 03.07.92 р. № 2535-XII (з
доповненням) передбачено, що для земельних ділянок зайнятих під об'єкти
енергетики, що виробляють електроенергію з альтернативних джерел енергії,
земельний податок сплачується в розмірі 30% ставки земельного податку для земель
енергетики.
Податковим кодексом України, який вступив у дію 01.01.2011 р., також
визначено окремі норми, які орієнтовано на пом’якшення податкового тиску на
підприємства, що запроваджують енергоефективні технології, сприяють зниженню
енергоємності товарної продукції.
Постановами КМУ «Про використання бюджетних асигнувань на виконання
енергозберігаючих проектів» від 14.03.2001 № 241 та «Про Порядок проведення на
конкурсних засадах оцінки та відбору інвестиційних проектів, що передбачають
залучення коштів державного бюджету» від 25.11.1999 № 2145, передбачено
надання відповідних державних субсидій.
Створення сприятливих умов для інвестування в розвиток ПДЕ дало
можливість довести у 2011 р. загальну потужність уведених в експлуатацію об'єктів
виробництва електроенергії з ПДЕ до 257 МВт. За даними Держенергоефективності,
сьогодні в Україні 63 суб'єкти господарювання експлуатують 107 об'єктів «зеленої»
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енергетики загальною потужністю 411 МВт. З них: 76 – малі ГЕС, 11 – вітропарки,
18 – сонячні електростанції та 2 – біоенергетичні об'єкти.
Основний приріст потужності ПДЕ забезпечено за рахунок введення
фотоелектричних електростанцій. Зокрема, Компанією Activ Solar восени минулого
року завершено будівництво і введено в експлуатацію 80 мегаватний парк
«Охотніково», а в грудні – 100 – мегаватний парк «Перово», який є найбільшою
діючою фотоелектричною електростанцією у світі. Обидві електростанції
розташовано в Криму.
Загальна встановлена потужність ВЕС протягом 2011 р. зросла на 74,7 % або
на 57,3 МВт – до 134 МВт. В експлуатацію було введено 15 вітроагрегатів ТОВ
«Вітровий парк Новоазовський» (37,5 МВт). За рахунок уведення нових
вітроустановок потужність ВЕС ПЕО «Вітроенергопром» зросла на 3,7 МВт.
У 2011 р. до ОЕС України було підключено генеруючі потужності, які
використовують ПДЕ, сумарною встановленою потужністю 245 МВт, у тому числі
ВЕС – 57,34 МВт, геліоелектростанції – 185,7 МВт, малі ГЕС – 2,26 МВт.
У цілому, за прогнозами Держенергоефективності, у 2012 р. в Україні буде
введено в експлуатацію 1 461,5 МВт встановленої енергетичної потужності, що
використовує ПДЕ. Зокрема, сумарна потужність ВЕС становитиме 1 100 МВт, СЕС
– 118 МВт, малих ГЕС – 4,7 MВт, електрогенеруючих установок на біомасі і біогазі
– 65,2 МВт, на твердому паливі – 158,6 МВт, геотермальних ТЕС сумарною
потужністю 15 MВт. У результаті виробіток електроенергії ВЕС, СЕС і малими ГЕС
прогнозується на рівні 1 млрд кВт∙год.
Крім того, на різних стадіях реалізації перебувають проекти розвитку ПДЕ
загальною потужністю близько 4 тис МВт, у тому числі у вітровій енергетиці –
близько 3 тис МВт, у сонячній – близько 1 тис МВт.
Все це допомогло Україні зайняти 32-гу сходинку в ТОП-40 країн світу з
кращими умовами інвестування у ПДЕ (за рейтингом компанії Ernst&Young).
За інформацією агентства Держенергоефективності, сьогодні на кожну
гривню, яку держава виділила в галузь «зеленої» енергетики з бюджету, припадає 25
гривень приватних інвестицій, що було вкладено у будівництво ВЕС та СЕС.
Обсяг приватних інвестицій у сферу ПДЕ у 2011 р. становив майже 20 млрд
грн. У 2012 р. у проекти сонячної та вітрової енергетики планується залучити
близько EUR1 млрд.
Після двох років функціонування системи «зелених» тарифів 2010–2011 рр.
стали знаковими для багатьох бажаючих інвестувати в українські ПДЕ. За цей
період, наприклад, міжнародна група компаній Activ Solar залучила до
впровадження в сонячні проекти в Україні понад 12,6 млрд грн; з цієї суми понад 8
млрд грн спрямовано на будівництво СЕС у Криму і понад 4,5 млрд грн – на
модернізацію заводу напівпровідників у Запоріжжі, який виробляє складові для
СЕС.
Компанія «ДТЕК» має намір інвестувати EUR 1,85 млрд у будівництво вітропарків
«Приазовський» і «Мангуш». У 2011 р. компанія почала працювати над проектом
будівництва Ботієвської ВЕС потужністю 500 МВт у Запорізькій області.
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Ряд компаній із різних країн заявили про присутність на ринку електроенергії
України, частина з яких вже реалізує відповідні проекти. Наприклад, чеська група
компаній «Ekotechnik Praha» реалізує проекти сонячної енергетики у Вінницькій,
Дніпропетровській, Закарпатській та Київській областях загальною потужністю 80
МВт, отримано дозвіл на розміщення потужностей ПДЕ на 300 МВт у Вінницькій
області. Чеська компанія «Star Ua» планує будівництво СЕС у Херсонській області
потужністю до 750 МВт. Ізраїльська компанія «SunElectra» планує побудувати в
Одеській області 10 СЕС потужністю 25-30 МВт. Французька компанія «Helios
Strategia» має намір побудувати в Україні декілька СЕС потужністю 7 МВт на дахах
будинків та промислових об’єктів. Компанія «Ренджі Девелопмент» збудує у
Вінницькій області 6 СЕС потужністю 50 МВт. Компанія «Рентехно» завершує
будівництво міні-СЕС потужністю 1,8 МВт у Вінницькій області та планує
реалізувати проект на 11 МВт у Херсонській області. Компанія «АНТ Груп» має
намір будувати СЕС (Sunshine City) в м. Буча Київської області потужністю 30 МВт.
Не менш активно інвестори вкладають свої інвестиції у вітрову енергетику.
Німецька компанія «Віндгард» будує вітропарк у Луганській області потужністю
400 МВт. Компанія «Віндкрафт Україна» встановить 8 вітроустановок по 1 МВт у
Херсонській області. Іншими компаніями заявлено будівництво ВЕС загальною
потужністю понад 1200 МВт у Криму.
Державний «Ощадбанк» у 2011 р. виділив 2,6 млрд грн інвестицій на розвиток
сонячної енергетики. Таким чином держава проінвестувала більше половини
введених у дію в 2011 р. 100 МВт потужностей сонячної генерації.
У рамках програми «Підтримка виконання Енергетичної стратегії України в
галузі енергоефективності та відновлювальних джерел енергії» ЄС виділено 63 млн
євро нецільової бюджетної підтримки, яка надається щорічно шляхом трьох траншів
на виконання Урядом України ряду зумовлених індикаторів.
Для заохочення підприємців до участі у процесі впровадження проектів
сталого енергетичного розвитку Європейський Банк Реконструкції та Розвитку
(ЄБРР) розпочав виконання Програми фінансування альтернативної енергетики в
Україні (USELF), яка є інвестиційною програмою в обсязі до 50 млн євро.
При збереженні зазначених темпів розвитку ПДЕ до 2020 р. в енергетичному
балансі України частку електроенергії з ПДЕ може бути доведено до 10% за умови
відповідного збільшення резервних і регулюючих потужностей в ОЕС України.
Разом з тим на державному рівні потребує подальшого вдосконалення система
тарифоутворення на електроенергію, яка виробляється з біогазу та твердих
побутових відходів (ТПВ). Для активізації розвитку ПДЕ Верховна Рада 04.07.2012 р.
прийняла за основу в першому читанні законопроект «Про внесення змін до Закону
України «Про електроенергетику» щодо стимулювання виробництва електроенергії з
альтернативних джерел енергії (реєстраційний номер № 10183 від 03.07.2012 р.),
згідно з яким право на одержання спеціального «зеленого» тарифу надається
виробникам електроенергії з біогазу та ТПВ (додаток 12) з одночасним відповідним
коригуванням коефіцієнтів для наземних СЕС, що вводяться в експлуатацію після
2013 р. Законопроектом також диференційовано коефіцієнти для малих ГЕС
залежно від їхньої потужності, а також знімається вимога щодо забезпечення 30% (з
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2013 р.) і 50% (з 2014 р.) української сировини, робіт і послуг у вартості модулів для
СЕС. Для електростанцій на біомасі, біогазі та ГЕС «місцеву складову»
пропонується встановлювати на рівні від 50% (при введенні з 2015 р.), а для
електростанцій, що працюють на ТПВ «місцева складова» не є обов'язковою.
Президентом України підписано Закон України «Про внесення змін до деяких
законів України щодо виробництва та використання моторних палив з вмістом
біокомпонентів» від 17.07.2012 р. № 4970-VI. Законом передбачається поетапне
збільшення в країні нормативно визначеної частки виробництва та застосування
біопалива і суміші моторного палива.
Приєднання України до Європейського Енергетичного Співтовариства,
взаємне відкриття Європейського та вітчизняного енергетичних ринків створюють
ряд додаткових можливостей для розвитку українського енергетичного сектора, що
сприятиме розвитку конкурентного ринку електроенергії з подальшою інтеграцією
енергосистеми України до об’єднання європейських енергосистем. Разом з тим все
це потребує особливої уваги щодо прискорення адаптації вітчизняного
законодавства до вимог ряду Директив ЄС, зокрема щодо сприяння використання
ПДЕ на внутрішньому ринку електроенергії.
Розвиток ПДЕ в Україні, перш за все ВЕС та СЕС, коефіцієнт використання
потужностей яких зумовлено метеорологічними умовами, безпосередньо
залежатиме від своєчасного розв’язання ряду проблем. Це, насамперед, –
забезпечення випереджального розвитку резервних і маневрених потужностей
(починаючи з 9 % сьогодні до щонайменше 15 % на кінець прогнозного періоду) та
забезпечення відповідної пропускної спроможності ліній електропередавання в зони
розміщення потужностей ВЕС і СЕС, а також забезпечення в необхідних обсягах
реактивною потужністю розподільчих електромереж, до яких підключено
потужності СЕС для підтримання нормативного рівня напруги.
За результатами прогнозних досліджень структури енергогенеруючих
потужностей в ОЕС України, виконаних Інститутом економіки і прогнозування
НАН України, на 2030 р. реальним може бути вихід на 6,7% потужностей ПДЕ від
загальної потужності за одночасного доведення до 14,3% маневрених потужностей в
енергетичному балансі країни. При цьому встановлена потужність ПДЕ, за оцінкою
Інституту, має зростати в межах, які технологічно допустимі для збереження
надійної роботи ОЕС України.
Потребує розроблення та запровадження відповідна нормативно-технічна база
як режимного характеру, так і на застосування сучасного обладнання потужностей
ВЕС і СЕС. Зазначені та інші проблеми мають бути розв’язаними до початку
прогнозованого широкомасштабного нарощування ПДЕ.
Заслуговує на увагу вивчення зарубіжного досвіду режимно-диспетчерського
управління діяльністю ПДЕ в умовах регулювання режиму роботи резервних і
маневрених загальносистемних потужностей в США (стор. 42-44) та Іспанії (стор.
36) з урахуванням дієвих метеорологічних прогнозів.
Приєднання до електромереж об'єктів електроенергетики, що виробляють
електричну енергію з використанням альтернативних джерел потужністю до 10 МВт
регулюються постановою Кабінету Міністрів України «Про особливості приєднання
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до електричних мереж об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну
енергію з використанням альтернативних джерел» від 19.02.2009 № 126.
Постановою НКРЕ від 21.01.2006 № 47 затверджено Правила приєднання
когенераційних установок до електричних мереж.
ГКД 341.003.001.001 – 2000 «Під’єднання об’єктів вітроенергетики до
електричних мереж. Порядок та вимоги» визначено основні технічні вимоги щодо
під’єднання ВЕУ і ВЕС встановленою потужністю до 70 МВт до електромереж
енергосистеми.
Наказом Міністерства палива та енергетики України від 28.10.2009 р. № 570
затверджено Правила приєднання ВЕС до електричних мереж, які визначають
механізм приєднання та передавання до електромереж електроенергії, що
виробляється ВЕС із встановленою потужністю не менше 100 МВт. Приєднання
ВЕС замовника здійснюється на підставі договору про приєднання до електромереж,
що укладається між власником електромереж та замовником.
Виконання положень Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо плати за приєднання до мереж суб'єктів
природних монополій» від 18.07.2011 № 9011 дозволить підвищити надійність та
якість електропостачання споживачів, забезпечити прогнозованість і раціональність
розвитку інфраструктурних мереж природних монополістів, зменшити
експлуатаційні витрати на обслуговування та відновлення електромереж.
Планом діяльності НКРЕ на 2012 р. передбачено підготовку та затвердження
проектів регуляторних актів відповідно до внесених Верховною Радою України змін
до
чинного
законодавства:
«Про
затвердження
Правил
приєднання
електроустановок до електричних мереж» (установлення єдиної прозорої процедури
приєднання електроустановок до електромереж), «Про схвалення примірного
договору про приєднання до електричних мереж», «Про затвердження Правил
приєднання когенераційних установок до електричних мереж», «Про затвердження
Правил користування електричною енергією», «Про затвердження Методики
розрахунку плати за приєднання» (установлення порядку розрахунку плати за
приєднання).
В частині створення нормативної бази щодо підключення ПДЕ до
електромереж на замовлення «ДП НЕК «Укренерго» ТОВ «DMCC» виконує роботу
«Дослідження режимів роботи ОЕС України та її розвиток в контексті впровадження
поновлюваних джерел енергії», в якій на підставі детального аналізу особливостей
роботи кожного з ПДЕ, що може бути використано в Україні, буде визначено
оптимальну їх потужність для різних регіонів України, що забезпечить їх надійну
паралельну роботу з ОЕС України. ДП «НЕК «Укренерго» бере участь у розробленні
нормативного документа «Технічні правила для вітрових електростанцій
потужністю, більшою за 150 кВт», що буде визначати технічні вимоги до
обладнання ВЕС.
Висновки: 1. Для забезпечення стабільної роботи ОЕС України в умовах
розвитку ПДЕ вважати за доцільне:
проведення наукових досліджень з метою визначення оптимальної
потужності ПДЕ в умовах прогнозованого розвитку електромереж для видачі
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потужності електростанцій, перспективних маневрених і резервних потужностей у
об’єднаній енергосистемі з визначенням територіального розміщення ПДЕ;
розроблення, з урахуванням світового досвіду, ряду нормативно-правових
документів, зокрема:
•
нормативи технологічного проектування ВЕС та СЕС потужністю
до 1000 МВт з урахування їх впливу на режими роботи енергосистеми при їх
приєднанні до енергомережі;
•
нормативний документ щодо регулювання питання оперативнодиспетчерського управління потужностями ВЕС і СЕС та регламентування
порядку управління маневреними потужностями та резервом потужності на
ТЕС для компенсації нерівномірності завантажень потужності ВЕС та СЕС, а
також формування адекватного диспетчерського графіка навантажень.
2. При визначенні оптимального рівня розвитку генерації з ПДЕ необхідно
враховувати:
– витрати на незбалансованість при підключенні нової генерації з
альтернативних джерел і необхідності створення спеціалізованих служб
короткострокового прогнозування генеруючої потужності ВЕС на основі
відповідного метеорологічного забезпечення;
– визначення інструментів регулювання активної потужності та частоти в
енергетичній системі;
– аналіз статичної та динамічної стійкості в енергосистемі;
– подальший технологічний розвиток сфери альтернативної енергетики
(зменшення капіталовкладень на одиницю продукції, збільшення ефективності
обладнання);
– оптимальне поєднання технологій традиційної генерації електроенергії з
технологіями альтернативної генерації, з урахуванням особливостей ресурсів у
регіоні та стану енергосистеми.
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Додаток 1
Потужність та обсяги виробництва електроенергії на базі ПДЕ
ВЕС
потужність
виробництво
(ГВт)
(ТВт•год)
2007
2010
2007 2010

СЕС
потужність виробництво
(ГВт)
(ТВт•год)
2007 2010
2007 2010

55,989

84,696

104,3

149,1

4,876

29,974

3,8

23,1

Данія
Німеччина
Іспанія

3,08

3,8

7,2

7,8

-

0,007

-

0,0057

22,3

27,4

37,727

36,5

4,2

17,3

3,1

14,7

20,3

36,6

43,7

0,8

4,1

0,5

7,1

Італія

2,7

5,8

4

9,1

0,1

3,51

-

Австрія

0,98

1

2

2,1

0,035

0,1

Польща

0,31

1,23

0,5

1,7

-

Швеція

0,789

2,14

1,4

3,5

Великобританія 2,39

5,86

5

Норвегія

0,355

0,411

США

16,879

Китай
Світ

ЄС

ГЕС
потужність
виробництво
(ГВт)
(ТВт•год)
2007 2010
2007
2010
141,533 145,117

Біомаса та відходи
потужність
виробництво
(ГВт)
(ТВт•год)
2007
2010
2007 2010

ГеоЕС
потужність виробництво
(ГВт)
(ТВт•год)
2007 2010 2007 2010

343,7

397,7

4,5

7,1

87,1

123,3

0,7

0,76

5,8

5,617

-

-

0,63

1,25

3,2

4,6

-

-

-

-

29,5

27,4

4,8

6,67

23,9

33,7

-

0,007

-

0,197

18,372 18,535

30,5

45,5

0,75

0,96

2,9

4,751

-

-

-

-

1,9

21,117 21,521

38,5

54,4

0,329

0,48

5,3

9,4

0,81

0,86

5,6

5,376

-

0,043

11,807 12,701

39,2

41,6

2,4

3,7

4,2

4,6

0,002

0,001

0,0018

-

0,0018

2,328

2,342

2,9

3,5

0,076

0,14

2,6

6,3

-

-

-

-

-

0,01

-

0,0086 16,437 16,732

66,3

66,9

3,2

3,9

9,8

12,2

-

-

-

-

10,2

0,018

0,07

-

0,033

4,27

4,4

5,1

3,6

1,78

2,27

9,2

11,9

-

-

-

-

-

-

0,008

0,009

0,02

0,02

27,638

29

135,3

117,9

0,162

0,16

0,481

0,44

-

-

-

-

40,274

34,45

95,2

0,8

2,5

0,611

1,29

77,885 78,548

250

259,6

11,627

11,72

67,77

67,804

2,85

3,1

14,64

15,666

5,875

44,781

5,4

55,5

0,1

0,9

-

0,6

213

485,3

721

2,6

2,6

2,3

2,3

0,28

0,024

0,1

0,15

94

199

163,7

344,8

9,57

39,8

7,09

1010

3078,1

3427,7

51,22

62

-

-

11,683 10,067 11,028

145

27,918 823,239

0,0012 0,0014

246,03 294,162 9,969

10,903 58,316 63,884

Джерело: Статистичний огляд світової енергетики – липень 2012 ,«BP Statistical Review of World Energy – June 2012», Мережа політики у сфері
поновлюваних джерел енергії 21 сторіччя «Поновлювані джерела енергії 2012- всесвітній аналіз стану» REN21 «Renewebles 2012 - Global Status Report»,
Міжнародне енергетичне агентство (IEA), Євростат.
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Додаток 2
Сумарна встановлена потужність ВЕС у країнах світу 2005–2010 рр.
Сумарна встановлена потужність ВЕС, МВт
Країна
2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р.
Китай
1260
2405
6050
12210 25104
41800
62364
США
9149
11603
16818
25170 35159
40200
46919
Німеччина
18428
20622
22247
23903 25777
27214
29075
Іспанія
10028
11615
15145
16754 19149
20676
21673
Індія
4430
6270
7580
9645
10833
13064
15880
Італія
1718
2123
2726
3736
4850
5797
6737
Франція
757
1567
2454
3404
4492
5660
6640
Великобританія
1353
1962
2389
3241
4051
5203
6018
Канада
683
1451
1846
2369
3319
4008
5265
Португалія
1022
1716
2150
2862
3535
3702
4083
Данія
3122
3136
3125
3180
3482
3752
3927
Швеція
510
571
788
1021
1560
2163
2798
Японія
1040
1394
1538
1880
2056
2304
2501
Нідерланди
1224
1558
1746
2225
2229
2237
2328
Ірландія
496
746
805
1002
1260
1748
2031
Австралія
579
817
817,3
1306
1668
2020
2005
Турція
20,1
50
146
433
801
1329
1799
Греція
573
46
871
985
1087
1208
1626
Польща
73
153
276
472
725
1107
1616
Бразилія
29
237
247,1
341
606
932
1429
Австрія
819
965
982
995
995
1011
1084
Бельгія
167,4
194
287
384
563
911
1078
Норвегія
270
325
333
428
431
441
520
Болгарія
14
36
70
120
177
375
503
Угорщина
17,5
61
65
127
201
329
329
Чеська
29,5
54
116
150
192
215
217
республіка
Фінляндія
82
86
110
140
146
197
197
Естонія
33
32
58
78
142
149
184
Литва
7
48
50
54
91
154
179
Джерело: Європейська асоціаця вітроенергетики (WWEA) і Глобальний
вітроенергетичний конгрес (GWEC)
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Додаток 3
Загальносвітова динаміка встановлених потужностей СЕС, МВт
69684
140000

120000

100000
40019
80000

60000
23210

40000

15772

9443
20000
3911
1425

1753

2220

6915

5340

2798

0
Всього

1
1425

2
1753

3
2220

4
2798

5
3911

6
5340

7
6915

8
9
10 40019
11 69684
12
9443
15772
23210

Европа

154

248

389

590

1297

2299

3285

5257 10554 16357 29777 51716

Азія

365

491

677

902

1178

1475

1797

2080

2643

3409

5116

7769

Америка

146

177

222

287

379

496

645

856

1205

1744

2820

5053

Китай

19

30

45

55

64

68

80

100

145

373

893

3093

Близький Схід та Африка

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

205

336

751

807

887

964

993

1003

1108

1150

1226

1306

1209

1717

Інший світ
Інший світ

Близький Схід та Африка

Китай

Америка

Азія

Европа

Всього

Джерело: Світовий прогноз СЕС до 2016 р, - «Global Market Report for Photovoltics until
2016»
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Додаток 4
Сумарна встановлена потужність сонячних колекторів у країнах ЄС
2009 р.
2010 р.
тис. кв. м МВт (терм.) тис. кв. м МВт (терм.)
Усього
32572,2
22800,5
35908,0
25135,6
Німеччина
12909,0
9036,3
14044,0
9830,8
Австрія
4330,0
3031,0
4610,0
3227,0
Греція
4076,2
2853,3
4079,2
2855,4
Італія
2014,9
1410,4
2504,0
1752,8
Іспанія
1865,0
1305,5
2203,6
1542,5
Франція
1839,0
1287,3
2100,0
1470,0
Нідерланди
761,0
532,7
796,0
557,2
Португалія
564,1
394,8
751,7
526,2
Кіпр
700,7
490,5
700,9
490,7
Чехія
517,3
362,1
673,2
471,3
Польща
509,8
356,9
655,7
459,0
Данія
484,1
338,9
541,5
379,1
Великобританія
476,3
333,4
533,9
373,7
Швеція
422,0
295,4
445,0
311,5
Бельгія
330,7
231,5
372,2
260,5
Словенія
157,9
110,5
165,3
115,7
Ірландія
121,7
85,2
151,2
105,8
Румунія
114,3
80,0
144,3
101,0
Словаччина
104,5
73,2
119,6
83,7
Угорщина
84,2
59,0
101,3
70,9
Болгарія
80,0
56,0
88,0
61,6
Мальта
44,9
31,4
53,3
37,3
Фінляндія
29,0
20,3
33,0
23,1
Люксембург
20,2
14,1
23,2
16,2
Латвія
8,4
5,8
9,9
6,9
Литва
4,9
3,4
5,6
3,9
Естонія
2,2
1,5
2,5
1,8
Джерело: Eurobserv’er, April, 2011.
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Додаток 5
Огляд основних стимулюючих механізмів із виробництва електроенергії з поновлюваних джерел

7

Державні конкурсні торги

6

Державні інвестиції,
кредити чи гранти

5

Оплата вироблена енергії

4

Зниження податків на
продаж, енергію, СО2, НДС
тощо

3

Податкові пільги на
інвестиції чи виробництво

2

Субсидування капіталу,
гранти або скидки

1

ДЕРЖАВНЕ
ФІНАНСУВАННЯ

ФІНАНСОВІ СТИМУЛИ

Біопаливо: обов’язки /
санкції
Вироблення тепла:
обов’язки / санкції
Сертифікати на
поновлювану енергію, що
продається

Країна

Пільговий тариф
(включаючи преміальну
оплату)
Зобов’язання по квотах
енергосистем загального
користування / Програма
розвитку поновлюваних
джерел енергії
Комерційний облік
електроенергії з
поновлюваних джерел, що
віддається у мережу

РЕГУЛЯТОРНІ ЗАХОДИ ІЗ
СТИМУЛЮВАННЯ

8

9

10

11

12

13

Австрія

л

л

н

н

н

н

л

н

н

н

н

н

Бельгія

Канада
Чехія

л

л

н

н

л

л

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

Фінляндія

н

н

н

Німеччина

н

н

н

н

н

н

н
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14
- Пільговий тариф диференціюється залежно від виду
джерела.
- Інвестиційні субсидії з доступним кредитуванням лише для
малих, гідро- або малих ФВ.
- Механізм «зелених» сертифікатів (зобов'язання квоти для
постачальників енергії встановлено на державному рівні) з
гарантованою мінімальною ціною.
- У Валлонії: зменшення податку на прибуток для виробництв, що
генерують енергію з ПДЕ, інвестиційні субсидії для приватного і
громадського сектора.
- Фландрія: надає диференційовано за технологією і розміром.

н

Данія

н

Деталі

н

- Вибір між пільговим тарифом і ціновими надбавками (обидва
розрізняються за джерелом).
- Субсидії (більші для неприбуткових і громадських організацій),
також програми, що фінансуються ЄС.
- Відсутність податку на прибуток.
- Надбавка до ціни різниться залежно від джерела (її сума з
ринковою ціною обмежена).
- Інвестиційні субсидії для станцій малого масштабу.
- Пільгові кредити для ТЕО ВЕС.
- Тендерні процедури для великих офшорних ВЕС.
- Податкові пільги.
- Субсидії лише для виробництв, що не підпадають під EU-ETS
(фінансування ВЕС лише у разі використання інноваційних
технологій).
- Пільговий тариф для біомаси (торфу).
- Пільговий тариф диференціюється залежно від виду
джерела.
- Субсидії, що різняться за районом.
- Субсидії від програми підтримки співдружності.

1
Угорщина

2

3

4

н

5

6

7

н

8

9

н

10

11

12

н

н

н

н

13

Італія

Японія
Нідерланди

н

н

н

н

н

н

н

Норвегія
Польща

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н
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- Бонусні виплати.
- Субсидії на дослідження та розробку.
- Відсутність податку на довкілля та інші пільги.

н

Словаччина

н
Словенія

н
Південна Корея
Іспанія

н

н

н
Великобританія
США
Україна

н

н
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л
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14
- Пільговий тариф диференціюється в залежності від виду
джерела та сезону (ціна щорічно поновлюється).
- Позики на привабливих умовах від національних та європейських
фондів.
- Система зелених сертифікатів для всіх джерел, окрім ФВ (малі
станції також можуть отримати тариф), різні значення в залежності
від технології.
- Цінова надбавка для ФВ.
- Зменшення ПДВ для ФВ та вітру.

н

н
н

н

- Вибір між пільговим тарифом та ціновою надбавкою, що
залежить від виду джерела (з обмеженням відносно ринкової
ціни).
- Зменшення податку на здійснення діяльності.
- Продаж зелених сертифікатів.
- Відсутність податку на зміну клімату.
- Надання коштів для малих гідро, енергії хвиль та припливів.

н

н

н

н

н
н

л

н

- Вимога застосування зелених сертифікатів постачальниками.
- Національні та вітчизняні позики плюс додаткове фінансування
екологічно життєздатних проектів.
- Звільнення від податку на споживання електричної енергії.
- Пільговий тариф диференціюється в залежності від виду
джерела (тариф зменшується, якщо є фінансування ЄС або
держави).
- Субсидії від Європейського структурного фонду.
- Відсутність податку на споживання.
- Вибір між пільговим тарифом та єдиною надбавкою до ринкової
ціни (обидві диференціюються за технологією).
- Субсидії надаються шляхом оприлюднення запитів про їх
надання.

л

Н – загальнонаціональний рівень Л – локальний рівень
Джерело:Мережа політики у сфері поновлюваних джерел енергії 21 сторіччя «Поновлювані джерела енергії 2012- всесвітній аналіз стану» REN21 «Renewebles
2012 - Global Status Report»
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Додаток 6
Вартість обладнання та технологій виробництва електроенергії з
поновлюваних та традиційних джерел енергії
Тип станції
Котли для спалювання
біомаси з механічним
закиданням/парова
турбіна

Характеристика
Потужність станції: 25–100 МВт
Ефективність перетворення: 27%
Коефіцієнт використання: 70–80%

Геотермальна енергія

Потужність станції: 1–100 МВт
Тип: бінарний цикл з одним та двома
випарниками, природне випарення
Коефіцієнт використання: 60–90%

ГЕС ( під’єднанні до
загальної мережі)

Потужність: 1–18000 МВт
Тип: водосховище, руслова станція
Коефіцієнт використання: 30–60%

ГЕС (не під’єднанні до
загальної мережі)
Енергія океану
СЕС (на даху)
СЕС (наземні)

Сонячні колектори–
концентратори

ВЕС (на березі)

ВЕС (офшорні)
ВЕС (малі)

Потужність станції: 0,1–1000 кВт
Тип станції: річний,
гідрокінетичний, денне сховище
Потужність станції: <1 до >250 МВт
Коефіцієнт використання: 23–39%
Пікова потужність: 3–5 кВт
(домашні) 100 кВт (комерційні)
500 кВт (промислові)
Ефективність перетворення 12–20%
Пікова потужність: 2,5–100 МВт
Ефективність перетворення: 15–27%
Тип: параболоциліндричний, вежа,
тарільчата
Потужність станції: 50–500 МВт
(параболоциліндрична) 50–300 МВт
(вежа);
Коефіцієнт використання: 20–25
(параболоциліндрична); 40–50%
(параболо циліндрична з 6 годинною
системою зберігання енергії); 40–
80% (сонячна вежа з 6–15 годинними
системами зберігання енергії)
Розмір турбіни: 1,5–3,5 МВт
Діаметр ротора: 60–110+ м
Коефіцієнт використання: 20–40%
Розмір турбіни: 1,5–7,5 МВт
Діаметр ротора: 70–125+ м
Коефіцієнт використання: 35–45%
Розмір турбіни: до 200 кВт

Капіталозатрати,
дол. США/кВт

Капіталозатрати,
дол. цент
США/кВт•г

3030–4660

7,9–17,6

Конденсаторні
2100–4200
подвійний
2470–6100
Проекти>300 МВт:
<2000
Проекти<300 МВт:
2000–4000

конденсаторні
5,7–8,4
подвійний 6,2–
10,7

1175–3500

5,0–40,0

5290–5870

21–28

2480–3270

22–40 (Європа)

1830–2350

20–37 (Європа)

Без системи
зберігання енергії:
4500;
З 6 годинною
системою
зберігання енергії:
7100–9000; Сонячні
вежі з 6–18
годинними
системами
зберігання енергії
6300–10500

18,8–29

1410–2475

5,2–16,5

3670–5870

11,4–22,4

3000–6000 (США);
1580 (Китай)

15–20 (США)

5,0–10,0

Нафта
Коефіцієнт використання – 35,9%
3,7–5,7
ТЕС
Вугілля
Коефіцієнт використання – 79,3%
0,65–1,07
Газ
Коефіцієнт використання – 43,5%
4,6–8,6
Джерело:Мережа політики у сфері поновлюваних джерел енергії 21 сторіччя «Поновлювані джерела
енергії 2012- всесвітній аналіз стану» REN21 «Renewebles 2012 - Global Status Report»
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Додаток 7
Цілі щодо окремих видів ПДЕ у виробництві електроенергії до 2020 р.

Джерело: «Дорожня карта поновлюваних джерел енергії», - «Renewable Energy Road Map»
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Додаток 8

Країна
Австрія

Частка ПДЕ в енергобалансі європейських країн, %
2005 р.
2020 р.
Країна
2005 р.
23,3
34,0
Литва
15,0

2020 р.
23,0

Бельгія

2,2

13,0

Люксембург

0,9

11,0

Болгарія

9,4

16,0

Мальта

0,0

10,0

Великобританія

1,3

15,0

Нідерланди

2,4

14,0

Угорщина

4,3

13,0

Польща

7,2

15,5

Німеччина

5,8

18,0

Португалія

20,5

31,0

Греція

6,9

18,0

Румунія

17,8

24,0

Данія

17,0

30,0

Словаччина

6,7

14,0

Ірландія

3,1

16,0

Словенія

16,0

25,0

Іспанія

8,7

20,0

Фінляндія

28,5

38,0

Італія

5,2

17,0

Франція

10,3

23,0

Кіпр

2,9

13,0

Чехія

6,1

13,0

Латвія

34,9

42,0

Швеція

39,8

49,0

Джерело: Директива 2009/72/ЄС
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Додаток 9
Найбільш ефективні тарифи, які діють у країнах Євросоюзу (FIT-2011), €/кВт.год
ВЕС (на
ВЕС
Країна
СЕС
Біомаса
ГЕС
суші)
(офшорні)
Австрія
0,073
–
0,29 – 0,46
0,06 –0,16
–
Болгарія
0,07 – 0,09
0,07 – 0,09
0,34 – 0,38
0,08 – 0,10
0,045
Кіпр
0,166
0,166
0,34
0,135
–
Чеська
0,108
–
0,455
0,077–0,103
0,081
республіка
Данія
0,035
–
–
0,039
–
Естонія
0,051
0,051
0,051
0,051
0,051
Франція
0,082
0,31 – 0,58
–
0,125
0,06
Німеччина
0,05 – 0,09
0,13 – 0,15
0,29 – 0,55
0,08 – 0,12
0,04 – 0,13
Греція
0,07 – 0,09
0,07 – 0,09
0,55
0,07 – 0,08
0,07 – 0,08
Угорщина
–
–
0,097
–
0,029 – 0,052
Ірландія
0,059
0,059
–
0,072
0,072
Італія
0,3
0,3
0,36 – 0,44
0,2 – 0,3
0,22
Латвія
0,11
0,11
–
–
–
Литва
0,10
0,10
–
0,08
0,07
Нідерланди
0,118
0,186
0,459– 0,583 0,115 – 0,177 0,073 – 0,125
Польща
–
–
–
0,038
–
Португалія
0,074
0,074
0,31 – 0,45
0,1 – 0,11
0,075
Словаччина
0,05– 0,09
–
0,27
0,072 – 0,10
0,066 – 0,10
Словенія
0,087– 0,094 0,087– 0,095 0,267–0,414 0,074 – 0,224 0,077 – 0,105
Іспанія
0,073
0,073
0,32 – 0,34 0,107 – 0,158
0,077
Великобританія
0,31
–
0,42
0,12
0,23
Джерело: Європейський енергетичний портал http://www.energy.eu
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Додаток 10
Порівняння пільгових тарифів у країнах-членах ЄС, за видами ПДЕ, 2010 р.

Джерело: «AF-Mercados EMI – 2010»
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Додаток 11
«Зелені» тарифи за видами поновлюваних джерел енергії в Україні
Коефіцієнт
«зеленого»
тарифу

Об'єкт електроенергетики
(відповідно до Закону України
«Про електроенергетику»)

Мінімальний
фіксований
розмір
«зеленого»
тарифу,
к./кВт∙год

Об'єкти електроенергетики, що використовують енергію
вітру, установлена потужність яких не перевищує 0,6 МВт
1,2
70,15
Об'єкти електроенергетики, що використовують енергію
вітру, установлена потужність яких – від 0,6 МВ до 2 МВт
1,4
81,84
Об'єкти електроенергетики, що використовують енергію
вітру, установлена потужність яких більше 2 МВт
2,1
122,77
Об’єкти електроенергетики, що використовують енергію
біомаси
2,3
134,46
Наземні об'єкти електроенергетики, що використовують
енергію сонячного випромінювання
4,8
505,09*
Об'єкти електроенергетики, що використовують енергію
сонячного випромінювання, які вмонтовано (установлено)
на дахах будинків, будівель і споруд, установлена
потужність яких більше 0,1 МВт
4,6
484,05*
Об'єкти електроенергетики, що використовують енергію
сонячного випромінювання, які вмонтовано (установлено)
на дахах будинків, будівель і споруд, установленою
потужністю до 0,1 МВт, а також для об’єктів, вмонтованих
(установлених) на фасадах будинків, будівель та споруд
незалежно від їхньої граничної потужності
4,4
463,00*
Малі ГЕС
0,8
84,18*
*Величина «зеленого» тарифу визначена із використанням тарифного коефіцієнта, що
застосовується для пікового періоду часу (для тризонної тарифної класифікації)

«Зелені» тарифи в Україні та в країнах ЄС, євроцентів/кВт∙год
(порівняння)
Країни

Енергія
вітру

Енергія
сонця

Енергія
біомаси

Біогаз із
біомаси

Малі ГЕС

Геотермальна
енергія

мін.

мін.

мін.

мін.

мін.

мін.

макс.*

10,05

16,0
220,0
7,5

макс.
*
11,31
9,7
30,0
9,77
9,7
14,0
7,91
13,0
16,87

макс.
*
46,53
43,01

макс.
*
12,39
22,67
28,0
13,04
14,98
19,0
17,16
11,9

макс.
*
14,54
28,67
28,0
22,14
18,5
17,0
14,11

6,46
42,65
Україна
5,02
31,94
7,79
7,79
Німеччина
Італія
7,01
24,85 30,94 9,51
17,13
Болгарія
25,0
38,0
10,0
13,0
Австрія
9,0
22,0
63,0
11,0
14,0
Чехія
13,46
28,88
7,02
8,63
Іспанія
2,8
27,6
58,0
4,5
Франція
4,02
26,28
28,17
8,05
10,36
Великобританія
* включаючи бонуси, (http://ua-energy.org/post/14674)
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3,5
5,73

макс.
*
7,75
12,67
222,0
11,61
12,0

8,0
6,07
4,02

8,42
10,25
9,85

20,0

18,0
7,44
28,0

Додаток 12
Зміни до коефіцієнтів «зеленого» тарифу на електроенергію, вироблену з
використанням альтернативних джерел енергії
(відповідно до порівняльної таблиці законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про
електроенергетику», прийнятого Верховною Радою України 04.07.2012 р. у першому читанні)
Категорія об’єктів електроенергетики, для яких застосовується
«зелений» тариф:

для електроенергії, виробленої з енергії вітру об'єктами
електроенергетики, де установлена потужність кожної
електроустановки не перевищує 600 кВт
для електроенергії, виробленої з енергії вітру об'єктами
електроенергетики, де установлена потужність кожної
електроустановки більша за 600 кВт, але не перевищує
2000 кВт
для електроенергії, виробленої з енергії вітру об'єктами
електроенергетики, де установлена потужність кожної
електроустановки перевищує 2000 кВт
для електроенергії, виробленої з біомаси

Коефіцієнт «зеленого» тарифу
для об’єктів, введених в
експлуатацію
до 01.01.2013
з 01.01.2013

1,2

1,2

1,4

1,4

2,1

2,1

2,3

2,3

-

2,7

-

2,7

-

3,0

4,8

3,5

4,6

3,6

4,4

3,7

–

4,0

1,2

2,0

для електроенергії, виробленої міні - ГЕС

1,2

1,6

для електроенергії, виробленої малими ГЕС

1,2

1,2

для електроенергії, виробленої з біогазу рослинного
та/або тваринного походження
для електроенергії, виробленої з біогазу рослинного
та/або тваринного походження
для електроенергії, виробленої з побутових відходів
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного
випромінювання наземними об'єктами
електроенергетики
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного
випромінювання об'єктами електроенергетики, які
вмонтовано (установлено) на дахах та/або фасадах
будинків, будівель і споруд, установлена потужність яких
перевищує 100 кВт
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного
випромінювання об'єктами електроенергетики, які
вмонтовано (установлено) на дахах та/або фасадах
будинків, будівель і споруд, установлена потужність яких
не перевищує 100 кВт
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного
випромінювання об'єктами електроенергетики, які
вмонтовано (установлено) на дахах та/або фасадах
приватних домогосподарств (будинків, будівель і споруд), установлена потужність яких не перевищує 16 кВт.
для електроенергії, виробленої мікро - ГЕС

Джерело: http://portal.rada.ua
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Перелік основних скорочень
ОЕСР – Організація економічного співробітництва та розвитку
МАГАТЕ (IAEA – International Atomic Energy Agency) – Міжнародне агентство з атомної
енергетики
МЕА (IEA – International Energy Agency) – Міжнародне енергетичне агентство
ВЕР (WEC – World Energy Council) – Всесвітня енергетична рада
GWEC (Global Wind Energy Council) – Глобальний вітроенергетичний конгрес
WWEA (World Wind Energy Association) – Всесвітня асоціація вітроенергетики
IRENA (International Renewable Energy Agency) – Міжнародне агентство з поновлюваної
енергетики
ЄБРР – Європейський Банк Реконструкції та Розвитку
EIB (European Investment Bank – Європейський інвестиційний банк
EIA (Energy Information Administration) – Американське Управління інформації з питань
енергетики США.
URE (Urzędu Regulacji Energetyki) – Національний регулятор електроенергетики Польщі
EWEA (European Wind Energy Association) – Європейська вітроенергетична Асоціація
ESTIF (European Solar Thermal Industry Federation) – Європейське об'єднання промисловців і
підприємців сонячної теплової індустрії
AWEA (American Wind Energy Association) – Американська асоціація вітрової енергетики
EPA (Environmental Protection Agency) – Управління з охорони навколишнього середовища США.
PWEA (Polish Wind Energy Association) – Національна вітроенергетична асоціація Польщі
PBA – Асоціація виробників біогазу Польщі
EC BREC IEO – національний Інституту ПДЕ Польщі
ESBNG – шотландські і бельгійські нормативні документи
MISO (Midwest Independent Transmission System Operator) – Незалежний системний оператор
Середнього Заходу США
SPP – Незалежний системний оператор Південно-західного енергопулу
ОMEL – оператор ринку (Іспанія)
REC (Renewable Energy Certificates) – система обороту сертифікатів ПДЕ
AAUs (Assigned Amount Unit) – кредити на викиди СО2
PTC (Production Tax Credit) – виробничий податковий кредит
LCOE (Levelized Cost Of Electricity – урівноважена ціна електроенергії, що відпускається
безпосередньо з електростанцій
FIT (feed-in tariff-FIT) – спеціальні компенсаційні закупівельні тарифи
ОЕС – Об’єднана енергетична систем
ПДЕ – поновлювальні джерела енергії
ГАЕС – гідроакумулююча електростанція
ГеоТЕС – геотермальна теплова електростанція
ВЕС – вітрова електростанція
ВЕУ – вітроенергетична установка
СЕС – сонячна електростанція
СК – сонячний концентратор або колектор
ФЕС – фотоелектрична станція
ФЕУ – фотоелектрична установка
ФГУ – фотогальванічна установка
ТНУ – теплонасосна установка.
ТПВ – тверді побутові відходи
ЕТБЕ – етил-трет-бутиловий ефір
ВВП – валовий внутрішній продукт
ККД – коефіцієнт корисної дії
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