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Стан і перспективи розвитку технологій «інтелектуальних»
електромереж, управління попитом та систем режимного управління
в умовах розвитку поновлюваних джерел енергії
у зарубіжній енергетичній сфері
1. Стан та прогноз міжнародних енергетичних організацій розвитку
основних видів енергетичних ресурсів до 2030 – 2040 рр. Загальносвітові
тенденції випереджаючого розвитку поновлюваних джерел енергії та
«інтелектуальних» мереж
Аналіз тенденцій розвитку світової енергетики показує, що ключовими
факторами
є
надійність
енергопостачання,
енергетична
безпека,
енергоефективність і екологічна гармонізація. При цьому підвищення рівня
енергоефективності є стратегічним напрямом зниження енергоємності економіки.
Одним з основних рушійних мотивів розвитку енергетики у період 2020 – 2040 рр.
стане запобігання глобальним змінам клімату за рахунок планомірного зниження
викидів парникових газів. Ключову роль в успішному вирішенні нагальних проблем
енергетики, включаючи задоволення
зростаючого попиту, підвищення
енергоефективності та надійності енергопостачання з поліпшенням стану
навколишнього середовища, визначатимуть інноваційні технології енергетики,
спрямовані на розвиток «інтелектуальних» електромереж (Smart Grid), технологій
«інтелектуальних» систем обліку і розрахунків (Smart Metering), управління
попитом (Demand Response, DR), пристроїв акумулювання енергії та зарядки
електромобілів тощо.
В опублікованому у червні 2017 р. компанією British Petroleum (BP)
щорічному статистичному збірнику «Statistical Review of World Energy June 2017»,
представлено загальну картину щодо стану та прогнозу глобального енергетичного
ринку попиту і пропозицій енергетичних ресурсів у світі.
За оцінкою BP, частка нафти у світовому споживанні первинних
енергоресурсів склала за підсумками 2016 р. 33,3% із зростанням 1,6%, що вище
середньорічного темпу на 1,2% за попередні 10 років. При цьому, середня ціна
нафти марки Brent у 2016 р. становила 43,73 дол. США, як найнижча ціна нафти з
2003 р. (37,61 дол. США за барель); у 2017 р. середня ціна ресурсу утримувалась на
рівні 53 дол. США за барель.
За підсумками 2016 р. у США, країні, що стала експортером на світовому
ринку нафти, попит зріс на 0,5% – до 19,6 млн барелів на день, що стало найвищим
рівнем попиту з 2007 р. В Європейському Союзі (ЄС), після щорічного падіння
протягом декількох років, попит зростає другий рік поспіль з темпом 1,8%
порівняно з 2015 р. (12,9 млн барелів на день – найвищий попит у ЄС з 2012 р.). При
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цьому найбільш високі темпи зростання обсягів споживання нафти у світі
зареєстровані в Пакистані, на Філіппінах (9,0%), у Польщі (8,8%), Словаччині (8,5%)
та Індії (7,8%). Відмічено також значне зниження попиту у Китаї (до 3,3%), що
значно нижче середнього показника його 10-річного зростання (5,7%).
Природний газ є джерелом енергії з послідовним зростанням попиту вже
протягом більше 50 років, і за цей час лише в період фінансової кризи (2008 –
2009 рр.) було відмічено значне зниження обсягів його споживання. У доповіді
відмічено незначне зростання глобального видобутку природного газу в минулому
році – лише на 21 млрд м3, або на 0,3%.
США є світовим лідером як споживання (75,1 млрд фут3 в 2016 р.), так і
видобутку природного газу (72,3 млрд фут3). За період з 2006 по 2015 рр. в країні
майже на половину зросли обсяги видобутку природного газу, в основному за
рахунок нарощування видобутку сланцевого газу. У результаті, лише за 2016 р.
обсяги експорту трубопровідного газу зросли на 23%, а скрапленого – у 6,2 рази.
Росія залишається другим за величиною видобувачем природного газу
(55,9 млрд фут3) і споживачем (37,7 млрд фут3) у світі. Найбільше зростання обсягів
споживання відзначено в Ізраїлі (14,5%), на Філіппінах (14,3%), в Ірландії (14%),
Великобританії (12,2%) та Чилі (11,1%).
Оновленим у 2017 р. прогнозом Міжнародного Енергетичного Агентства
(МЕА) «World Energy Outlook-2017» (WEO-2017) до 2040 р. передбачено подальше
зростання споживання природного газу на 20 – 45%, за відповідними сценаріями.
Одночасно наголошено про поступове підвищення конкурентоспроможності
поновлюваних джерел енергії (ПДЕ) за рахунок прогресуючого зниження їх вартості
та відповідного нарощування потужностей з послідовним витісненням газових
енергоблоків з базового навантаження в режимі маневрових (регулюючих)
потужностей.
Згідно прогнозу як МЕА, так і ВР, темпи попиту на природний газ до 2035 р.
зростатимуть більш високими темпами порівняно з попитом на нафту та вугілля – у
середньому на 1,6% за рік. За часткою в первинній енергії газ обійде вугілля і до
2035 р. стане другим (після ПДЕ) найбільш використовуваним джерелом енергії.
У 2016 р. частка вугілля у світовому споживанні первинної енергії знизилася
до мінімуму (28,1%). Країною – рекордсменом по скороченню споживання вугілля
стала Великобританія (-52,5%). При цьому в цілому загальносвітове зменшення
обсягів споживання вугілля було забезпечено насамперед за рахунок його зниження
в США (-8,8%) і Китаї (-1,6%). У Росії обсяги споживання вугілля знижено на 5,5%
за рахунок зростання вироблення гідроелектроенергії (9,5%). У країнах Організації
економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), перш за все в розвинених країнах
світу, споживання вугілля скоротилося на 6,4%, у країнах ЄС – на 8,9%.
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За даними BP обсяги світового видобутку вугілля також скоротилися на 6,2%
(231 млн т нафтового еквівалента (н.е.)).
Динаміка світового балансу енергоспоживання

Джерело: BP Statistical Review of World Energy June 2017

У роботі МЕА «Market Report Series. Renewables 2017» станом на кінець
2016 р. наведено сталу динаміку нарощування енергетичних потужностей на основі
ПДЕ. Водночас відзначено тенденцію виведення з роботи вугільних енергоблоків
(зменшення потужностей майже на 30 ГВт) та зниження потужностей енергоблоків
на природному газі майже на 20 ГВт, що видно з наступної діаграми.
Нова встановлена потужність за видами палива, 2016

Джерело: Публікація МЕА «Renewables 2017»
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За даними МЕА до 2022 р. прогнозується зростання обсягів введення нових
потужностей ПДЕ майже на 50%, в той же час обсяги виробництва електроенергії
на основі вугілля та природного газу залишатимуться майже незмінними.
Виробництво електроенергії за видами палива

Джерело: Публікація МЕА «Renewables 2017»

Обсяги виробництва вітрової та сонячної енергії разом складатимуть більше
80% загального потенціалу ПДЕ до 2022 р. За основним сценарієм МЕА сумарна
встановлена потужність об’єктів сонячної енергетики у світі досягне 740 ГВт
до 2022 р. – це більше, ніж загальна сумарна потужність Індії та Японії сьогодні.
Відповідно до звіту МЕА розгортання введення нових потужностей ПДЕ
зумовлене значним зниженням питомих витрат на їх розвиток з відповідною
інвестиційною та державною підтримкою. Зокрема, у 2016 р. нарощування обсягів
нових потужностей «чистої» електроенергії зросло майже на дві третини – в
експлуатацію введено близько 165 ГВт.
У звіті МЕА наголошується, що витрати на виробництво «чистої» енергії та на
введення нових потужностей зменшуються, що підтверджується доповідями
«Levelized Cost of Energy Analysis (LCOE 11.0)» американської корпорації Lazard Ltd
та Міжнародним агентством з поновлюваних джерел енергії (International Renewable
Energy Agency, IRENA). Згідно з матеріалами Всесвітнього економічного форуму, а
також ряду інших міжнародних організацій, на сьогодні ринкова вартість
поновлювальної енергії є нижчою за нафту та газ вже у 30 країнах світу.
За прогнозом МЕА до 2022 р. загальні середні витрати на генерацію
скоротяться на 25% для сонячної енергії та майже на 15% для вітрової енергії, а до
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2040 р. – на 50% та 20% відповідно.
Скорочення витрат в сонячній енергетиці більш ніж на 80% буде досягнуто за
рахунок запровадження нових перспективних інноваційних технологій у виробництві
сонячних елементів; зокрема, прогнозується технологічний прорив у вирощуванні
кристалічного кремнію, технології виробництва тонких плівок, а також у
підвищенні терміну служби інверторів.
Відповідно до прогнозу МЕА «World Energy Outlook 2017» майже 60%
введення всіх нових електрогенерувальних потужностей до 2040 р. будуть
забезпечуватися ПДЕ, більшість з яких стануть конкурентоспроможними без будьяких субсидій. Поновлювані ресурси стануть основним джерелом енергії на
чотирьох найбільших ринках електроенергії (Китай, США, ЄС та Індія) – приблизно
в 2030 р. і близько 2035 р. в ЄС.
За оцінкою МЕА щорічні інвестиції у ПДЕ до 2040 р. досягнуть
400 млрд дол. США. Зокрема, за період 2017 – 2040 рр. Китай та Індія прогнозують
інвестувати в енергетичний сектор в цілому до 4 трлн дол. США.
До 2040 р. на сонячні і вітрові електростанції сумарно припадатиме до 48%
встановленої потужності світової енергетичної сфери та 34% обсягів
відпущеної електроенергії. При цьому, потужність сонячних електростанцій зросте
до 2040 р. в 14 разів, а вітроелектростанцій — у 4 рази. Частка ПДЕ у виробництві
електроенергії досягне: у Німеччині – 74%, США – 38%, Китаї – 55%, в Індії – 49%,
Мексиці – 80%.
Згідно звітів МЕА, ВР та інших міжнародних організацій у світі відбувається
процес відходу від вуглецевої енергетики, пов'язаної зі спалюванням органічного
палива та переходу на альтернативну енергетику – сонячну, вітрову з відповідним
розвитком на їх базі систем розподіленої генерації (РГ). У зв’язку з стійким
розвитком ПДЕ та введенням нових виробничих та енергетичних потужностей у
світовій енергетичній сфері розпочата перебудова та розширення мережевих
структур на основі нових «інтелектуальних» технологій – Smart Grid, Smart
Metering, систем управління попитом (DR) та пристроїв зберігання енергії (ESS), а
також інших технологічних інструментів, що підвищують гнучкість енергосистеми.
Розподілена генерація – найважливіший сектор світової енергетики у
майбутньому. Удосконалення технологій та підвищена увага до питань екології
відповідно до Паризької кліматичної угоди, вичерпність енергоресурсів, особливо
вугілля та нафти, змінюватимуть структуру попиту на первинні енергоресурси та
вимагатимуть перегляду традиційних підходів, принципів і механізмів
функціонування енергосистеми, розроблення та впровадження нових сучасних
технологій на основі ПДЕ, здатних забезпечити сталий розвиток, підвищення
споживчих властивостей та ефективності використання енергії.
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Система розподіленої генерації

Джерело: CIGRE, Секция технического регулирования

Широкомасштабна інтеграція об'єктів РГ обумовлює цілий ряд нових
викликів і завдань для електроенергетичних систем (ЕЕС), зокрема:
- забезпечення надійної роботи об'єктів РГ у складі ЕЕС;
- нестабільний/стохастичний характер виробництва електроенергії на базі
ПДЕ і необхідність зміни підходів до режимно-технологічного планування та
управління попитом з урахуванням маневрових резервів та систем зберігання
енергії;
- удосконалення систем керування розвитком і змінами в енергосистемі в
умовах нарощування нестабільної генерації на ринку електроенергії, впровадження
гнучких систем управління попитом, включаючи програмне та апаратне
забезпечення;
- зростання взаємозалежності й взаємовпливу передавальних і розподільчих
мереж з появою зворотних і швидкозмінних перетікань енергії та потужності з
відповідною зміною ролі споживача;
- посилення координації операторів передавальних і розподільчих мереж, у
тому числі зміна принципів їх взаємодії під час розв'язання оперативних і ринкових
завдань, а також завдань перспективного розвитку ЕЕС;
- оптимізація ринкових механізмів із урахуванням поступового переходу
традиційних об'єктів генерування на ринок надання послуг із забезпечення
системної надійності.
Першочергового розв’язання потребують проблеми добових і сезонних
коливань виробництва електроенергії об'єктами РГ на базі ПДЕ, а також
стохастичний (нестабільний) характер виробництва електроенергії ними.
Зі збільшенням частки ПДЕ зростає навантаження на традиційні генерувальні
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потужності для балансування ЕЕС, а також потреба в обертовому резерві. При зміні
виробітку об'єктами генерування на основі ПДЕ може виникнути необхідність
непланового запуску інших генерувальних установок традиційного типу або
резервних (маневрених) потужностей. Для цього можуть знадобитися нові види
резервних джерел електроенергії, а також зміна вимог до динамічних характеристик
і структури різних типів генерувальних установок у складі енергосистем.
Зростання кількості та потужності спостережуваних і керованих об'єктів
генерування різного типу, а також підвищення оперативності реагування на зміни
системних параметрів вимагають відповідного перегляду систем режимного
управління. На системному рівні необхідно вдосконалювати підходи до
диспетчерсько-технологічного управління в розподільчих мережах, моніторингу й
обміну інформацією з об'єктами РГ, планування режимів і розвитку ЕЕС із
урахуванням двостороннього характеру перетікань електричної енергії та
потужності.
Прогнозована міжнародними організаціями тенденція подальшого розвитку
ПДЕ потребує відповідної перебудови мережевої інфраструктури в умовах розвитку
ринку електроенергії на основі сучасних «інтелектуальних» систем – Smart Grid для
автоматизації управління потоками енергії, режимного регулювання перетоками і
споживанням електроенергії з планомірним використанням маневрених
потужностей.
Важливим і новим системним фактором, який підсилюється в міру розвитку
РГ, є широке залучення споживачів до процесу управління режимами ЕЕС, у тому
числі за допомогою механізмів управління попитом (DR), розвиток та впровадження
систем акумулювання енергії (Energy Storage System), новітніх технологій
«розумних» систем обліку – Smart Metering, а також інших інноваційних технологій.
Процес інтеграції ПДЕ та джерел РГ в ЕЕС потребуватиме:
 впровадження технологій Smart Grid, Smart Metering, систем управління
попитом, пристроїв зберігання енергії та інших механізмів, що підвищують
гнучкість енергосистеми;
 відмови
від жорсткого диспетчерського регулювання на користь
координації роботи всіх складових мережі;
 інтеграції Smart-технологій в процеси контролю, обліку та діагностики
активів, що забезпечить перспективні можливості самовідновлення енергосистеми;
 побудови
високопродуктивної
інформаційно-обчислювальної
інфраструктури, як ядра енергетичної системи;
 формування передумов для широкого впровадження нових пристроїв, що
підвищують маневреність і керованість обладнання для гнучких зв'язків, вставок
постійного струму, накопичувачів енергії тощо;
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розвитку розподілених «інтелектуальних» систем управління та
аналітичних інструментів для підтримки вироблення та реалізації рішень в режимі
реального часу;
 вдосконалення системного метеорологічного прогнозування генерації ПДЕ
на основі ефективного досвіду зарубіжних країн (Іспанія, Німеччина, Данія та інші);
 розвитку операційних систем наступного покоління (SCADA/EMS/NMS), що
дозволяють використовувати інноваційні алгоритми і методи управління
енергосистемою, в тому числі її новими активними елементами;
 формування інтегрованої нормативної бази, стандартизації, технічного
забезпечення розвитку «інтелектуальної» електроенергетичної системи.
В умовах інтенсифікації розвитку ПДЕ та розподіленої генерації особливої
уваги заслуговуватимуть рекомендації міжнародних енергетичних організацій
(МЕА, CIGRE та ін.) щодо перегляду систем режимно-технологічного управління і
планування розвитку енергосистем.


1.1. Конкурентоспроможність поновлюваних джерел енергії за
показником сукупної вартості електроенергії, тенденції зміни стимулювання
розвитку ПДЕ та традиційного викопного палива
За оцінкою МЕА (WEO 2017), світова індустрія поновлюваних джерел енергії,
особливо в частині вітрового і сонячного сегментів, зазнала значного зростання
протягом останніх декількох років, що дозволяє розраховувати на подальше
підвищення її ефективності. Це обумовлено поліпшенням показника сукупної
вартості електроенергії (LCOE — Levelized Costs of Electricity), що відображає
динаміку загальної вартості витрат протягом усього життєвого циклу, з урахуванням
витрат на розробку, виробництво, розвиток, експлуатацію та утилізацію
відпрацьованих пристроїв.
Згідно з оновленою доповіддю «Levelized Cost of Energy Analysis (LCOE 11.0)»
американської корпорації Lazard Ltd (основна діяльність це – інвестиційнобанківські послуги) рентабельність вітрових і сонячних електростанцій за 2017 р.
збільшилася на 6% порівняно 2016 р. при практично незмінній рентабельності
вугільних технологій та зростанні витрат на розвиток об’єктів атомної генерації.
Відповідно все більше компаній нарощують потужності поновлюваних джерел
енергії.
Експерти корпорації Lazard Ltd щорічно оцінюють технології виробництва
тепло- та електроенергії за показником LCOE, що відображає динаміку
розрахункової вартості енергії. При цьому загальна вартість будівництва, технічного
обслуговування та використовуваного палива співвідноситься до обсягу виробленої
електростанцією енергії за весь час її експлуатації, що дозволяє економічно та
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об’єктивно порівнювати собівартість виробництва електроенергії електростанціями
за різними джерелами енергії та технологіями.
За результатами дослідження підтверджено подальше зниження вартості
генерації поновлюваних джерел енергії, в першу чергу вітрових і великих (utility
scale) фотоелектричних сонячних електростанцій, що «робить поновлювану
енергетику економічно конкурентоспроможною порівняно з традиційними
викопними видами палива, незважаючи на відносно низькі ціни на паливо». Цьому
сприяло також підвищення витрат на викопні види палива, що знизило їх
економічну ефективність.
Динаміка змін вартості генерації

Джерело: Lazard’s latest annual Levelized Cost of Energy Analysis (LCOE 11.0), NOV 2017

Незважаючи на зниження темпів здешевлення технологій поновлюваної
енергетики, розрив між ними і традиційною генерацією буде зростати, оскільки
витрати останньої постійно збільшуються. Зокрема, показники LCOE атомних
електростанцій зросли приблизно на 35% порівняно з попередніми оцінками,
відображаючи зростання капітальних витрат на споруджуваних сьогодні об'єктах.
Інтервал приведеної вартості електроенергії (LCOE), що виробляється
фотоелектричними сонячними електростанціями, становить, за розрахунками
Lazard, 46 – 53 дол. США (кремнієві технології) і 43 – 48 дол. США (тонкоплівкові
технології). Інтервал LCOE в материковій вітроенергетиці – від 30 до 60 дол. США
за мегават-годину. Для порівняння, у найбільш доступній з традиційних технологій
генерації (парогазовій) – 42 –78 дол. США /МВт·год.
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Середня не субсидована вартість технологій генерації

Джерело: Lazard’s latest annual Levelized Cost of Energy Analysis (LCOE 11.0), 2017

У зазначеному дослідженні наведено оціночні дані вартості енергії для
фотоелектричних сонячних електростанцій, обладнаних накопичувачами енергії, що
збільшує показник LCOE у два рази – до цілком прийнятної величини
82 дол. США/МВт·год.
Капітальні витрати в фотоелектричній сонячній енергетиці, за даними Lazard,
знаходяться в інтервалі 1100 – 1375 дол. США за кіловат установленої потужності
(для розглянутих в моделі об'єктів встановленою потужністю 30 МВт). Аналогічно
для материкової вітроенергетики, з прийнятим розрахунковим інтервалом 1200 –
1650 дол. США/кВт.
За аналітичною оцінкою прийнято коефіцієнт використання встановленої
потужності (КВВП) фотоелектричних сонячних електростанцій в 21 – 30% (для
кремнієвих технологій) і 23 – 32% (для тонкоплівкових). Це відповідає статистичним
даним, опублікованим Управлінням енергетичної інформації Міністерства
енергетики США (EIA), за якими середній показник КВВП фотоелектричних
11

сонячних електростанцій в країні в 2016 р. дорівнював 27,2%.
Для вітроенергетики Lazard прогнозує досить оптимістичний сценарій щодо
зростання КВВП – у межах 38-55%. За середньостатистичними даними EIA КВВП
ВЕС у 2016 р. складав 34,7%. При цьому слід враховувати, що розрахунок LCOE
проведено для нових електростанцій. З 2016 р. середній КВВП об'єктів
вітроенергетики, введених у США у 2014 і 2015 рр., складав 42,6%, що підтверджує
прогнозовану Lazard оцінку КВВП для ВЕС.
У дослідженні компанією не враховуються інтеграційні витрати, пов'язані з
стохастичними змінами постачання виробленої електроенергії вітрових і сонячних
електростанцій в енергосистему. При цьому слід враховувати, що інтеграційні
витрати виникають для будь-яких нових об'єктів, незалежно від технологій
генерації, а додаткові витрати, пов'язані з нестабільністю і мінливістю виробництва
в середньому за оцінкою МЕА (WEO – 2017) невисокі.
У своїх розрахунках Lazard використовує американські дані. У той же час
обгрунтовано підкреслюється, що «дедалі більша економічна перевага
поновлюваних джерел енергії у США матиме глобальні наслідки, оскільки у США
традиційні енергетичні технології відносно більш економічні в експлуатації, ніж в
інших розвинених країнах. З огляду на більш високі витрати в традиційній генерації
в інших країнах, економічна ефективність поновлюваних джерел енергії стає ще
більш привабливою».
Згідно аналітичних показників LCOE, вітроенергетика США в умовах
широкомасштабного розвитку є найбільш конкурентоспроможною у світовій
енергетичній сфері через введення значних обсягів потужностей у штаті Техас та на
Середньому Заході. Зокрема, лише за рік вартість виробництва електроенергії
вітровими та сонячними електростанціями в США знизилась на 6%. Враховуючи що
вартість будівництва вугільних електростанцій залишилась на колишньому рівні, це
підтверджує підвищення рівня економічної ефективності поновлюваних джерел
енергії.
У доповіді Lazard відмічено, що прибережні вітрові електростанції в
Німеччині забезпечують високі показники загальноєвропейського LCOE, за рахунок
введення нового покоління вітрових турбін потужністю понад 3 МВт, що
підтверджує ефективність розвитку вітрової енергетики в країні.
Для Китаю та Індії, які представляють азіатсько-тихоокеанський регіон,
зростання LCOE берегової вітроенергетики стримувалося скороченням обсягів
виробництва. Однак, Lazard очікує, що ситуація покращиться по мірі внесення
відповідних змін в енергетичній інфраструктурі країни.
Відмічено, що Мексика, Бразилія і Канада мають дещо нижчі показники
вартості. Однак, інвестиційний ризик в Бразилії сьогодні може призвести до
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збільшення LCOE у довгостроковій перспективі.
Компанія Lazard також прогнозує, що світовий ринок офшорної
вітроенергетики «очікує істотне поліпшення в частині LCOE по мірі нарощування
протягом наступних 5 років інфраструктурних інвестицій в розвиток об’єктів
енергетики в прибережній зоні Північного моря та переходу на використання
вітрових турбін потужністю понад 7 МВт, що призведе до послідуючого зниження
показників LCOE для вітроенергетики».
За експертною оцінкою компанії Siemens, найбільшого в світі виробника
вітрових електростанцій, призначених для роботи на морі, собівартість виробництва
енергії морськими вітровими фермами складатиме нижче 80 євро за 1 МВт·год вже
в перспективі до 2025 р. При цьому відмічається подальше позиційне зниження
LCOE після 2020 р. – до 20 євро за МВт·год на основі впровадження нових
конструкцій вітроагрегатів і конструкцій фундаментів. При цьому відмічено
будівництво нових типів фундаментів, які мають бути протестовані у 2018 р. у Данії.
За прогнозом МЕА (WEO – 2017) до 2023 р. частка поновлюваної енергії
зросте до 29% в енергобалансі світу. В умовах інтенсифікації розвитку
поновлюваної енергетики в 2016 р., МЕА скореговано раніше надані прогнози
розвитку ПДЕ на найближчі п’ять років.
МЕА відмічено держпідтримку розвитку ПДЕ в більшості країн світу, а також
зростання обсягів субсидій останніми роками. При цьому, важливо відзначити, що
розвиток галузі ПДЕ отримував меншу підтримку, ніж розвиток традиційного
викопного палива. Так, за даними МЕА, у 2015 р. поновлювана енергетика отримала
вдвічі менший обсяг субсидій порівняно з традиційною енергетикою. Одночасно
МЕА заявляє, що субсидії на викопне паливо за період з 2014 по 2015 рр. знизилися
з майже 500 млрд дол. США до 325 млрд дол. США, у той час як субсидії на
розвиток ПДЕ зросли з приблизно 140 млрд дол. США до близько 150 млрд дол.
США у 2015 р. При цьому, зниження собівартості ПДЕ сприятиме підвищенню
рівня підтримки розвитку поновлюваних джерел енергії та сприятиме подальшому
зниженню собівартості на кожен витрачений долар на розвиток ПДЕ. Зокрема, вже у
2015 р. обсяг підтримки збільшився майже на 6%, що сприяло більш інтенсивному
зростанню обсягів введених потужностей сектору (8%).
1.2 Розвиток «інтелектуальних» електромереж у країнах Європи та світі
У світовій енергетичній сфері відбулися значні зміни щодо стратегії розвитку
енергетики. Головний наголос зроблено на забезпеченні нерозривності та
узгодженості дій при забезпеченні трьох складових: енергозабезпечення
(безперебійне постачання електричної енергії відповідної якості), енергодоступність
(енергоощадність та доступна ціна на електроенергію) та енергоприйнятність
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(мінімальний вплив на навколишнє середовище). Зазначені складові розглядаються
як основа в умовах переходу до реалізації сучасних та перспективних
«інтелектуальних» технологій для забезпечення стабільного розвитку, що гарантує
стале зростання економіки, рівня життя населення, захист навколишнього
природного середовища.
Оцінки рівня «інтелектуалізації» енергетики у світі здійснюється на основі
положень концепції Smart Grid – повністю інтегрованої, саморегулюючої і
самовідновлюваної електроенергетичної системи, що має мережеву топологію і
включає в себе всі генерувальні джерела, магістральні та розподільчі мережі і всі
типи споживачів електричної енергії, керовані єдиною мережею інформаційнокеруючих пристроїв і систем в режимі реального часу. Зокрема, у США концепції
Smart Grid відводиться роль революційної ініціативи, яка дає енергетиці «друге
дихання» і стимулює економічний розвиток.
На загальносвітовому рівні концепції Smart Grid поєднують ряд сучасних
напрямів і технологій, серед яких:
 системи управління режимами енергосистем та енергоспоживанням, у тому
числі «інтелектуальні» системи управління при централізованій та розподіленій
генерації електроенергії, включаючи альтернативні джерела енергії;
 системи автоматизації розподілу електроенергії для середніх і низьких
класів напруг (Distribution automation);
 «розумний» облік – технології «інтелектуальних» систем обліку і
розрахунків (Smart Metering) та режимного управління навантаженням;
 системи абонентського обліку та білінгу в галузі електропостачання та
комунального обслуговування (Customer Information System);
 системи зарядки електромобілів тощо.
Впровадження технологій «інтелектуальних» мереж сприятиме інтеграції в
електромережу поновлюваних джерел енергії.
Концепція Smart Grid у країнах ЄС розглядається як ідеологія
загальноєвропейської програми розвитку електроенергетики, база інноваційної
модернізації та перетворення електроенергетики, основа побудови «Європейської
електричної мережі майбутнього». Відповідно до Європейської технологічної
платформи Smart Grid – це «електричні мережі, що задовольняють вимогам
енергоефективного та економічного функціонування енергосистеми шляхом
скоординованого управління за допомогою сучасних двосторонніх комунікацій між
елементами електричних мереж, електричних станцій та споживачів
електроенергії».
В оновленому огляді «Smart Grid projects Outlook 2017. Facts, figures and
trends in Europe» Об'єднаного дослідницького центру (JRC) служби науки і знань
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Європейської комісії представлено аналіз проектів щодо розвитку систем Smart Grid
в ЄС.
У рамках концепції Smart Grid інтелектуальну електроенергетичну систему
JRC розглядає як єдину мережу інформаційно-керуючих систем, що забезпечує:

інтеграцію всіх видів генерації (у тому числі малої генерації) і будь-які
типи споживачів (від домашніх господарств до великої промисловості) для
ситуаційного керування попитом на їхні послуги та забезпечення активної їх участі
у роботі енергосистеми;

зміну в режимі реального часу параметрів і топології мережі за
поточними режимними умовами, виключаючи виникнення та розвиток аварій;

розширення ринкових можливостей інфраструктури шляхом взаємного
надання широкого спектру послуг суб'єктами ринку та інфраструктурою;

мінімізацію втрат, розширення самодіагностики і самовідновлення при
дотриманні умов надійності та якості електроенергії;

інтеграцію електромережевої та інформаційної інфраструктури для
створення всережимної системи керування з повномасштабним інформаційним
забезпеченням.
В огляді JRC підкреслюється, що проекти з «інтелектуальними» електричними
мережам стикаються з вирішенням нових питань, таких як: функціональна
сумісність обладнання і технічних стандартів; підвищення рівня інформаційної
безпеки мереж управління обладнанням і передавання даних; залучення споживачів
електроенергії до балансування потужності в енергосистемі відповідно до попиту.
При експлуатації «інтелектуальних» електричних мереж, які безпосередньо
впливають на життя споживачів, велике значення набувають програми участі
споживачів в управлінні навантаженням, їх навчання особливостям функціонування
Smart Grid і постійна технічна підтримка. У рамках таких програм енергетичні
компанії повинні застосовувати схеми матеріального стимулювання, нові методи та
шляхи подання інформації для підвищення довіри споживачів з наголосом на
вигоди, які проект вносить в їх повсякденне життя.
Впровадження технології Smart Grid також означає фундаментальну
реорганізацію електроенергетичної галузі щодо:

забезпечення безперебійної роботи електричної мережі в умовах
зростання навантаження;

скорочення втрат електроенергії за рахунок впровадження систем
«інтелектуального» обліку з можливістю оцінки якості електроенергії та обмеження
навантаження;

розвиток комунікаційного середовища, здатного надійно і якісно
підтримувати двонаправлений інформаційний обмін між постачальниками і
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споживачами енергоресурсів. Одним із способів рішення даної задачі є застосування
безпровідних інтелектуальних комунікаційних пристроїв;

підвищення якості електроенергії за рахунок застосування ряду
технологічних пристроїв, у тому числі FACTS (поперечної та поздовжньої
компенсації, засобів керування енергопотоками тощо), а також автоматизованих
систем контролю показників якості електроенергії;

застосування «інтелектуального» обладнання і програмних комплексів
для управління топологією мережі з метою забезпечення надійності
функціонування;

використання накопичувачів енергії необхідної ємності для
вирівнювання графіка навантаження, а також для забезпечення безперебійної роботи
особливо важливих об'єктів;

розвиток ринкових відносин в енергобізнесі із залученням споживачів
електроенергії (створення окремих ділянок мережі – аналогу мікромереж), як
можливих постачальників електроенергії в необхідний час залежно від їх попиту та
обсягу власної генерації;

розробка і виробництво національними компаніями високотехнологічної
конкурентної продукції для забезпечення функціонування «інтелектуальної»
електричної мережі;

розвиток розподіленої генерації (РГ) за участю ПДЕ, у тому числі
когенерації за рахунок модернізації діючих теплових джерел енергії.
В огляді JRC наголошується, що енергосистема та енергоринок є центром
енергетичної політики ЄС. Запропоновані Європейською Комісією (ЄК) ряд заходів
з пакетом «Чиста енергія для всіх європейців», покладають на Smart Grid-технології
рішення та концепції для прискорення, перетворення та зміцнення екологічно чистої
енергетики в економіці ЄС. Реалізація рішень ЄК з розвитку Smart Grid-мережі
сприятиме підвищенню гнучкості розподільчих мереж та зниженню рівня
стохастичності ПДЕ через регулювання обсягів навантаження за участю споживачів.
Протягом останніх кількох років в Європі значно зросли інвестиції в
дослідження та розробку (Research&Development), а також впровадження
демонстраційних проектів.
За оцінкою JRC база даних дослідницьких та
демонстраційних проектів у сфері інтелектуальної мережі в країнах Європи сьогодні
включає понад 950 проектів, загальним обсягом інвестицій близько 5 млрд євро.
База даних доповіді зосереджена на 28 країнах-членах ЄС, Швейцарії та Норвегії.
Загалом у світі у Smart Grid-проектах інтелектуальної енергетики беруть участь
понад 2930 організацій з 50 країн світу.
Фінансування
проектів
Smart
Grid
здійснюється
за
рахунок
загальноєвропейських та національних джерел, при цьому приватні інвестиції
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стають одним з найважливіших джерел фінансування.
Окремі характеристики демонстраційних проектів на 2017 р.
Кількість
Всього: 950 проектів
у 50 країнах
865 проектів з інформацією
про бюджет
626 національних проектів
(370 проектів, що мають
більше одного партнера)

Інвестиції
Усього:
4,97 млрд євро
У середньому:
5,75 млн євро
308 поточних проектів:
2,15 млрд євро (у середньому
7 млн євро на проект)

Організації
Усього:
2900 організацій
5900 учасників
Участь у декількох проектах:
700 організацій

324
багатонаціональні* 642 завершені проекти:
проекти (у середньому по 2,82 млрд євро (у середньому
14 країн на проект)
5 млн євро за проект)
Середня
тривалість Найбільші інвестиції: Данія,
проекту: 30 місяців
Великобританія, Франція

Найактивніша компанія:
67 проектів (у Данії)

НДДКР**: 540 проектів;
НДДКР:
Демонстраційні:
410 1,61 млрд євро;
проектів
Демонстраційні:
3,36 млрд євро

У середньому:
6 партнерів на проект

Найбільш активні організації:
DSO***,
університети
та
технологічні виробники

*

Багатонаціональні – проекти, в яких беруть участь організації з різних країн з меншою
кількістю населення, але більшими за середніми розмірами інвестиціями – 7,5 млн євро
проти 4,7 млн євро у національних проектах
**
НДДКР – науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи
***
DSO (Distribution system operators) – оператори розподілених систем
Джерело: JRC «Smart Grid projects Outlook 2017. Facts, figures and trends in Europe»

Основні обсяги інвестицій у проекти Smart Grid зосереджені в: Данії,
Німеччині, Іспанії, Франції, Великобританії, Франції, Бельгії та Швеції.
Оператори системи розподілу (DSO) є організаціями, що залучають найбільші
обсяги інвестицій у реалізацію проектів «інтелектуальної» мережі, в основному
демонстраційні. Зі зростанням рівнів впровадження поновлюваних і розподілених
енергетичних ресурсів, електромобілів та активної участі у попиті, DSO
відіграватимуть все більш важливу роль у сприянні ефективному функціонуванню
роздрібних ринків, надаючи кінцевим користувачам енергії можливість вибрати
кращі енергетичні контракти та дозволити роздрібним компаніям пропонувати
варіанти послуг, які найкраще відповідають потребам споживачів.
За інформацією МЕА, глобальний обсяг необхідних інвестицій у розвиток
світової енергетики до 2030 р. становитиме близько 16 трлн дол. США, у тому числі
понад 2 трлн дол. США на розвиток «інтелектуальних» мереж. Обсяг інвестицій,
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необхідних для розвитку енергосистеми Євросоюзу (включаючи розширення мереж,
розвиток поновлюваних джерел енергії та заходів з підвищення енергоефективності)
до 2020 р. Єврокомісія оцінює в понад 1 трлн євро, майже половину з яких
передбачається спрямувати на розвиток електричних мереж (у тому числі
«інтелектуальних» електромереж). За оцінкою Єврокомісії, необхідні фінансові
ресурси можуть бути залучені з доходів енергетичного ринку та за рахунок
приватних інвестицій.
У своєму огляді «Smart Grid projects Outlook 2017. Facts, figures and trends in
Europe» JRC виділяє п'ять секторів європейського ринку технологій
«інтелектуальних» енергомереж що найбільш динамічно розвиваються, це: передові
вимірювальні інфраструктури (AMI), інтеграція розподіленого виробництва
електроенергії, датчики, сучасні технології передачі енергії на відстань та
електромобілі.
Згідно з даними американської консалтингової компанії Frost & Sullivan
середньорічний темп зростання європейського ринку AMI у період з 2011 по
2016 рр. склав 26,9%. У 2011 р. обсяг європейського ринку AMI складав
1,1 млрд дол. США, тоді як до 2016 р. цей показник досяг 3,7 млрд дол. США.
Інфраструктура AMI включає в себе інтелектуальні датчики, інфраструктуру
передачі даних (MCI) і системи управління даними (MDM). Масштабна державна
підтримка забезпечила розвиток і впровадження інтелектуального вимірювального
обладнання в Європі, хоча через відсутність єдиного підходу в різних країнах цей
процес йде по різному.
Специфічні вимоги енергомереж Smart Grid припускають використання цілого
ряду «інтелектуальних» датчиків, таких як двофазні датчики, датчики напруги,
датчики розподілу навантаження в електромережах, а також датчики динамічної
оцінки стану лінії електропередавання, що дозволяють збільшити передаваємий
потік електроенергії. В «інтелектуальних» електромережах застосовується понад 27
типів датчиків, найбільш поширеними з яких є «інтелектуальні» лічильники
електроенергії (з бездротовою передачею даних), датчики стану ліній
електропередавання, а також датчики рівня сигналу бездротових підключень. В
енергомережах Smart Grid датчики служать для підвищення ККД, відстеження
роботи мереж, балансування навантаження і управління двосторонніми потоками
електроенергії.
Згідно даних Єврокомісії, до 2020 р. на «інтелектуальні» будуть замінені
понад 200 млн лічильників електроенергії і 45 млн лічильників газу. До зазначеного
часу такі пристрої будуть встановлені у 72% споживачів електроенергії і 40%
споживачів газу. Зокрема, в якості одного з основних завдань енергетичної політики
країн ЄС, визначених у Директиві з електроенергії, є оснащення до 2020 року не
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менше 80% споживачів «інтелектуальними» вимірювальними системами.
Зобов'язання країн-учасників щодо визначення плану впровадження
«розумних» лічильників створюють необхідний імпульс по розгортанню програм
розвитку Smart-систем в Європейському Союзі. Зокрема:

Франція: прийнято програму з «інтелектуальних» лічильників у вересні
2010 р. із завданням – установити 95% «інтелектуальних» лічильників до 2017 року;

Німеччина: законом від січня 2010 р. передбачено установку Smartлічильників в нові будівлі, будівлі що реконструюються, або на вимогу споживача;

Великобританія: урядовим дорученням передбачено здійснити
впровадження «інтелектуальних» лічильників між 2012 і 2020 рр.;

Іспанія: Королівським декретом (1110/2007) і Наказом міністра
(2860/2007) зобов'язоно до 31 грудня 2018 р. замінити всі електромагнітні
лічильники електроенергії на «інтелектуальні».
Прогнозні показники розвитку
систем «інтелектуального» обліку електроенергії у країнах ЄС

Джерело: ABI Research

Економічна ефективність реалізації проектів впровадження систем
«інтелектуального» обліку підтверджена значною кількістю реалізованих проектів у
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цій сфері. Їх аналіз, проведений консультантами J'son & Partners Consulting,
стосовно країн ЄС, а також зіставлення витрат і вигод від впровадження систем
«інтелектуального» обліку на прикладі електроенергії, дозволяє зробити наступні
висновки:

питомі витрати на оснащення 1 точки обліку істотно варіюються у
розрізі країн ЄС і складають від 94 до 766 євро/точку обліку (за час служби
приладу);

питомі вигоди від оснащення 1 точки обліку також істотно варіюються в
розрізі країн ЄС і складають від 77 до 654 євро/точку обліку (за час служби
приладу);

для більшості проаналізованих країн сукупні вигоди від впровадження
смарт-обліку електроенергії перевищують сукупні витрати.
Оцінка затрат і вигод від впровадження
систем «інтелектуального» обліку електроенергії у країнах ЄС

Джерело: J'son & Partners Consulting, http://www.tadviser.ru/index.php

20

На динаміку зростання обсягів введення засобів обліку в першу чергу будуть
впливати ініціативи міських адміністрацій та урядів країн. Наприклад, у 2014 р.
урядом Великобританії завдання оснащення житла громадян «розумними»
лічильниками визнано національним. За даними ABI Research, у Великобританії
рівень впровадження «інтелектуальних» приладів обліку на кінець 2016 р. складав
менше 10%, у 2017 р. – 16%.
За даними ABI Research обсяг поставок виробниками «розумних» лічильників
в Європі за підсумками 2017 р. досяг 23,1 млн пристроїв. Зростання продажів таких
пристроїв обумовлено затребуваністю розумних приладів обліку у Франції, Італії,
Великобританії та Іспанії.
Розвиток поновлюваної енергетики та розподіленого виробництва
електроенергії привели до зростання попиту на впровадження сучасних технологій
передачі електроенергії, таких як обмежувачі струму ушкодження,
фазорегулювальні трансформатори, лінії електропередавання високої напруги на
постійному струмі (HVDC) і гнучкі системи підвищення ефективності та
пропускної спроможності електропередавання змінного струму (FACTS).
Найбільші перспективи для розвитку систем HVDC і FACTS в Німеччині,
Скандинавських країнах, а також в Іспанії та Великобританії, що обумовлено
активним розвитком поновлюваної енергетики та «інтелектуальних» енергомереж.
Перспективи розвитку «інтелектуальних» мереж у світовій енергетичній
сфері. В умовах реалізації технології Smart Grid необхідно враховувати особливості
технічного та технологічного стану генерувальних джерел, систем передавання і
розподілення електроенергії в різних країнах. Наприклад, сьогодні у США період
експлуатації майже 70% трансформаторних підстанцій та ліній електропередавання
становить 25 і більше років, що визначає завдання з необхідності модернізації та
розвитку сучасних електромереж.
Виходячи із зазначеного для впровадження нових «інтелектуальних»
технологій у розвинених країнах за необхідне вважається покращення існуючої
інфраструктури та встановлення ефективних елементів системи Smart Grid, зокрема,
регуляторів реактивної потужності, «інтелектуальних» лічильників, накопичувачів
електроенергії тощо. У більшості країн, що розвиваються, до вище зазначених
завдань, необхідно замінити (реконструювати, модернізувати) фізично та морально
зношене обладнання та лінії електропередавання з одночасним поетапним
переходом на нові «інтелектуальні» технології.
Згідно з концепцією Smart Grid майбутня мережа не матиме ієрархічної
структури і великі споживачі будуть у ній поряд з переважною кількістю
малопотужних джерел енергії, а також одиничних потужних станцій, регуляторів
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напруги, компенсаторів реактивної потужності тощо. Це буде складна,
неструктурована,
розгалужена
мережа,
оснащена
«інтелектуальними»
лічильниками; у перспективі буде реалізовано динамічне управління електричними
мережами, регулювання попиту, підвищення безпеки і, як наслідок, підвищення
надійності та якості енергопостачання.
В умовах розвитку розподіленої генерації, обумовленого активізацією
розвитку поновлюваних джерел енергії, систем управління попитом та пристроїв
накопичення (акумулювання) їх інтеграція в енергосистему здійснюватиметься в
якості агрегованого джерела енергії – віртуальних електростанцій (Virtual Power
Plant, VPP). VPP – це група об'єктів розподіленої генерації у складі ПДЕ (ВЕС, СЕС
тощо), споживачів з регульованим, за контрактом, навантаженням та систем
акумулювання в електромережі з єдиним автоматизованим управлінням, з
функціями традиційного генерувального об'єкту енергетики та взаємодіє з
центральною енергосистемою.
Сьогодні в світі не існує однієї єдиної моделі функціонування VPP, так як це
залежить від сформованого енергоринку та його розвитку, а також від того, хто
виступає ініціатором впровадження VPP. Оператором VPP може бути мережева
компанія, Системний оператор або збутова компанія.
VPP може мати: комерційне призначення (на ринку електроенергії); технічне
призначення (системні послуги – такі як регулювання напруги та активної
потужності, підтримання якості електричної енергії тощо). Функціональними
можливостями VPP є керування розосередженою генерацією, обсягами споживання
електроенергії та резервом потужності в електромережі.
Система VPP агрегує в реальному часі доступні обсяги потужності ПДЕ,
визначену за участю споживачів динаміку управління попитом та відповідного
режимного завантаження пристроїв акумулювання енергії. Разом з тим для
забезпечення ефективної роботи VPP необхідна «розумна» інфраструктура
електромережі що забезпечуватиме управління виробництвом та споживанням
електроенергії, а також режимної взаємодії розподіленої генерації з
енергосистемою.
VPP ефективніше і дешевше пікових електростанцій. За оцінкою Управління
інформації в галузі енергетики Міністерства енергетики США, капітальні витрати на
створення одного МВт VPP становитимуть $80 за МВт, що більш ніж на порядок
нижче порівняно з традиційною вугільною чи газовою електростанцією.
Лідерами в країнах зі зростаючою часткою розподіленої генерації, перш за
все, на VPP є США, Німеччина, Австралія, Великобританія, Японія.
За останні роки розвитку систем Smart Grid та Smart Metering, РГ стали
приділяти значно більше уваги, оскільки подібні технології допомагають скоротити
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викиди CO2, підвищити ефективність і безпеку енергосистем. Виробництво
електроенергії, наближене до місць його споживання, може забезпечити майже 30%
скорочення витрат на передавання і розподілення електроенергії.
Завдяки впровадженню «інтелектуальних» мереж до 2020 р. лише в країнах
ЄС на 20% планується підвищити ефективність споживання енергетичних ресурсів
через скорочення питомого споживання енергії на одиницю ВВП, на стільки ж
передбачено зниження шкідливих викидів у атмосферу. Очікується, що у зазначений
період обсяги електропостачання через «інтелектуальні» мережі перевищать одну
п'яту частину від загального їх обсягу.
Для стимулювання впровадження інноваційних проектів Євросоюз
відшкодовує компаніям-піонерам половину витрат на їх реалізацію. При цьому
європейські країни за рахунок впровадження новітніх технологій розраховують на
щорічне заощадження близько 7,5 млрд євро.
Очікувані результати від впровадження систем Smart Grid:

більш ефективне використання енергоресурсів;

підвищення надійності електропостачання, зниження часу аварійного
відключення; підвищення ефективності завантаження електромережевого
обладнання;

підвищення обсягу транзиту електроенергії (до 40 – 50%) без
будівництва нових мережевих об’єктів;

зниження витрат на виробництво електроенергії та рівня втрат
електроенергії в електромережах;

розвиток розподіленої генерації та активізація використання
альтернативних джерел енергії;

зменшення впливу об’єктів енергетики на екологію (скорочення викидів
СО2 в атмосферу);

забезпечення двостороннього зв’язку із споживачем;

виявлення нераціонального використання та розкрадань електроенергії,
пошкоджень устаткування, а також зниження вартості енергоресурсів за умови
впровадження диференційованих тарифів.
У рамках концепції та методології реалізації систем Smart Grid мають бути
врахованими вимоги усіх зацікавлених сторін – держави, генерувальних, мережних і
енергозбутових компаній, споживачів і виробників обладнання.
1.3. Диспетчерсько-метеорологічні системи прогнозування виробництва
поновлюваних джерел енергії
Виробництво електроенергії на вітряних і сонячних електростанціях залежить
від погодних умов – зміни сили вітру та сонячного випромінювання. Мінливість
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(стохастичність) виробництва електроенергії ускладнює режимне планування
системним операторам, енергокомпаніям та іншим учасникам ринку. Вироблення
електроенергії вітряними та сонячними електростанціями можна прогнозувати,
грунтуючись на опрацьованих у світовій практиці методах метеорологічного
моделювання, спостереження та режимного планування.
Більшість системних операторів (понад 94%) заявляють, що приєднання
значної потужності вітрових і сонячних електростанцій до енергосистеми буде
головним чином залежати від достовірності прогнозних даних. Для цих цілей
використовуються ряд часових масштабів прогнозів: середньострокові прогнози –
від двох до десяти днів, короткострокові прогнози – на найближчі шість – сорок
вісім годин і оперативні прогнози — до шести годин. Короткострокові прогнози
використовуються для прогнозування перевантажень, наприклад, на добу наперед.
Оперативні прогнози використовуються для управління перевантаженнями,
балансування вироблення та попиту, коригування диспетчерських графіків.
Мережеві і системні оператори використовують середньострокові прогнози для
забезпечення надійності режимного балансування і планування технічного
обслуговування мереж.
Временной
масштаб прогноза
Оперативный
(0-6 часов)

Область применения
Торговля на внутрисуточном рынке, снижение
производства энергии в связи с отрицательными
рыночными
ценами,
активация
регулирующих
мощностей (вторичного и третичного резерва)
Воздействие на рыночную цену
Балансирование,
редиспетчеризация,
выработки

Краткосрочный
(6-48 часов)

Среднесрочный
(2-10 дней)

снижение

Торговля на рынке на сутки вперед, участие в рынке
системных услуг, воздействие на рыночную цену
Диспетчеризация энергоблоков, расчёт распределения
потоков мощности, расчет сетевых перегрузок на сутки
вперед
Планирование техобслуживания на сутки вперед
Торговля на среднесрочном рынке
Расчет сетевых перегрузок на двое суток вперед,
планирование на неделю
Среднесрочное планирование технического
обслуживания

Заинтересованные
стороны
Трейдеры

Трейдеры
Сетевые компании,
диспетчерские центры,
системные операторы
Трейдеры
Сетевые компании,
диспетчерские центры,
системные операторы
Операторы объектов
ВИЭ
Трейдеры
Сетевые компании,
диспетчерские центры,
системные операторы
Операторы объектов
ВИЭ

Джерело: Федеральное министерство по экономическому сотрудничеству и развитию
Германии «Прогнозирование ВИЭ – интеграция в сеть и рынок. Гид по передовой практике», 2015

Важливою

складовою,

необхідною
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для

підвищення

рівня

точності

прогнозування стохастичного вироблення ПДЕ, є максимально можливе зниження
похибки прогнозів. Похибка прогнозів – це різниця між прогнозованим і фактичним
обсягом вироблення. Фактори, що впливають на результати прогнозу, включають:
часовий горизонт прогнозу, місцеві погодні умови, географічну область, наявність
даних по генерувальним об'єктам (потужність електростанції, місце розташування,
склад обладнання) та якість даних (взаємна узгодженість даних, точність, дозвіл).
Точність прогнозів вироблення ПДЕ, як правило, тим вище, чим коротше часовий
інтервал. Проте, збільшення частоти прогнозів доцільно лише за умови їх
відповідності інтервалам часу, в яких системні оператори можуть практично
застосовувати дієві рішення. При практичному застосуванні помилки прогнозу
можна звести до мінімуму, налаштовуючи методологію прогнозування з
урахуванням місцевих умов, потреб і можливостей системного оператора.
За останні 20 років у ряді країн накопичено значний досвід ефективної
інтеграції ПДЕ в електроенергетичні системи та енергетичні ринки. Нижче
представлено перелік великих, нових та ефективних проектів оперативного
управління, прогнозування потужності та підготовки кадрів:
• Dispatch Decision Support Tool (DDST) – системного оператора провінції
Альберта (Alberta Electric System Operator), Канада;
• Integrated Curtailmentand Re-Dispatch System (iCRS) – електроенергетичної
адміністрації Bonneville (Bonneville Power Administration), США;
• Generacion Eolica Maxima Admisible en el Sistema (GEMAS) – системного
оператора Red Electric de Espana, Іспанія;
• Centro de Control de Regimen Especial (CECRE) – системного оператора Red
Electric de Espana, Іспанія;
• Wind Security Assessment Tool (WSAT) – системного оператора Eirgrid,
Ірландія;
• Nordic Operational Information System (NOIS) – системного оператора
Energinet, Данія;
• Drift Planlcegnings System – системного оператора Energinet, Данія;
• Ercot Large Ramp Alert System (ELRAS) – незалежного системного оператора
штату Техас (Electric Reliability Council of Texas), США;
• Insertion de la Production Eolienne dans le Systeme (IPES) – системного
оператора RTE, Франція.
Сьогодні прогнозування обсягів генерації ПДЕ здійснюються рядом великих
компаній, розташованих у країнах із розвиненою сонячною енергетикою: у США
(Clean Power Research, Windlogic Inc), в Європі, перш за все у Німеччині (WEPROG),
в Іспанії (IrSOLaV) та у Норвегії (DNV-GL).
З метою інтеграції максимальних обсягів генерації з поновлюваних джерел
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енергії в електричну систему Іспанії, забезпечуючи рівень якості та безпеку
постачання, у середині 2006 р. компанією Red Eléctrica створено та впроваджено у
роботу Центр контролю за поновлюваними джерелами енергії (Control Centre of
Renewable Energies – CECRE)), першого органу з питань моніторингу та контролю
використання поновлюваних джерел енергії. Зокрема, за перший рік роботи усі ВЕС
встановленою потужністю понад 5 МВт, були безпосередньо пов'язані через свої
центри контролю з головним центром.
У світі діє ряд центрів контролю за поновлюваними джерелами різної
потужності. Одним з найбільших є контрольний Центр ПДЕ (Renewable energy
control center (CECOER)) іспанської компанії Acciona, загальною потужністю понад
11 000 МВт на п'яти континентах. На підконтрольних електростанціях за рік
реєструється понад 200 000 порушень в їх роботі, близько 50% з яких
влагоджуються Центром дистанційно. Вся інформація передається Центром
системному оператору для прогнозування та розрахунку обсягу виробництва ПДЕ.
Прикладом сучасного електроенергетичного ринку з автоматизованою
диспетчерською системою є інтегрована енергосистема країн Північної Європи.
Гідроенергетичні потужності Норвегії та Швеції через відповідні міждержавні
електричні мережі використовуються, за необхідності, для згладжування коливань
вітряної енергетики Данії. Для стабільного функціонування енергосистеми країни із
зростаючою часткою ПДЕ, прогнозування обсягу їх виробництва є ключовим
питанням. Саме прогнозування дозволяє знизити ризики нестабільності
виробництва на ПДЕ. Завдяки Корпорації метеорологічних досліджень (University
Corporation for Atmospheric Research, UCAR), прогноз покращений на 37,1%
дозволив з 2009 по 2013 рр. заощадити 36,8 млн дол. США і скоротити викиди CO 2
на 238 000 т.
Для короткострокових прогнозів використовується фізичний і статистичний
методи. Існує ряд програм для короткострокового прогнозування енергії вітру.
Перші програми були розроблені в Данії у 1994 році – програма Prediktor (фізичний
метод) і WPPT (статистичний метод).
У 2013 р. компанією IBM розроблено систему гібридного прогнозування
виробництва поновлюваної енергії (Hybrid Renewable Energy Forecasting, HyRef), яка
використовує можливості моделювання погодних сценаріїв, вдосконалену хмарну
технологію обробки зображень, а також камери спостереження за рухом хмар у
масштабі часу, близькому до реального. На основі об'єднання технологій
прогнозування погоди і аналітичних засобів здійснюються розрахунки надходження
у мережу вітрової та сонячної енергії з можливою точністю до 92% почасового
виробництва. При цьому, встановлені на вітрогенераторах датчики здійснюють
моніторинг температури повітря, швидкості і напряму вітру. У поєднанні із
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засобами аналітики, після обробки відповідних даних, можуть надаватися більш
точні місцеві прогнози зміни потоків вітру для ВЕС на кожні 15 хв, а також
прогнози на місяць, що дозволяє прогнозувати продуктивність окремих
вітрогенераторів і вести облік фактичного та прогнозованого обсягу генерації з
урахуванням даних локального прогнозу погоди.
Систему прогнозування використання ПДЕ HyRef компанії IBM впроваджено
данською компанією Vestas Wind Systems – однією з найбільших у світі виробників
вітрогенераторів. Суперкомп'ютерні технології IBM допомагають компанії Vestas
здійснювати стратегічно вигідне розміщення ВЕС, грунтуючись на аналізі
метеорологічних зведень, послідовності фаз припливів, знімків із супутників, а
також карти вирубки лісів та інших інформаційних даних, що збираються з
відповідних датчиків, встановлених на вітрогенераторах; дані дозволяють
здійснювати моніторинг температури повітря, швидкості і напряму вітру, що на
основі їх програмної обробки та аналізу, дозволяє формувати достатньо точні
місцеві прогнози виробництва для ВЕС на місяць наперед з щогодинною
диференціацією.
Це
дозволяє
прогнозувати
продуктивність
окремих
вітрогенераторів і формувати прогноз вироблення енергії ПДЕ.
Системні оператори ряду енергетичних компаній за відповідними договорами
отримують прогнози від спеціальних компаній і організацій метеорологічних
досліджень або створюють власні служби прогнозування. Зокрема, Американський
Національний Центр Досліджень Атмосфери (National Center for Atmospheric
Research – NCAR) також надає послуги з прогнозування погоди, сили вітру, сили
сонячного випромінювання для багатьох країн світу.
Фінська компанія Vaisala сьогодні є одним з лідерів ринку прогнозування
енергії сонця і вітру на основі технологій прогнозу погоди в цифровій формі
(Numerical Weather Prediction, NWP) в 3D.
На ефективність погодинного прогнозу виробництва ВЕС і СЕС впливають
прогнозний горизонт, місцеві погодні умови що визначають мінливість ресурсів
ПДЕ, географічне розташування, доступність даних (наприклад, обсяги,
місцезнаходження, способи і надійність надання інформації) і якість даних
(наприклад, узгодженість за часом, точність, розбиття і корекція за охопленням
території) тощо.
Точність прогнозів ПДЕ зазвичай підвищується при коротших інтервалах часу
набуття значень оброблених поточних метеорологічних даних. Наприклад, для
погодинного прогнозування в межах похибки до ±5 – 10% необхідно отримувати
дані для прогнозування з інтервалом 15 хв, які одночасно мають використовувати
для розрахунків до 9 серій поточних даних.
У таблиці наведено типові терміни і методи прогнозування генерації ПДЕ,
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рекомендовані USAID Office of Global Climate Change:
Вид прогнозу, тимчасові горизонти,
методи прогнозування і застосування ПДЕ

Джерело: USAID Office of Global Climate Change, 2017

За результатами досліджень МЕA «Photovoltaic and Solar Forecasting : State of
the Art» 2013 р., точність прогнозів PV-генерації також у значній мірі залежить від
волатильності локальних погодних умов, що є особливо відчутним для гірської
місцевості. Наприклад, прогнозування впродовж одного року 26 наземними
вимірювальними станціями в Іспанії показало, що на точність прогнозу значно
впливають локальні особливості клімату і рельєфу місцевості. У цьому дослідженні
показники точності прогнозу (систематичної похибки) виявилися набагато нижчими
для установок у північному регіоні Іспанії порівняно з центральними та південними
регіонами країни, де погода менш мінлива. При цьому, відносна
середньоквадратична похибка (RMSE) для центрально-європейських станцій
коливалася від 40% до 60% порівняно зі значеннями від 20% до 35% для іспанських
станцій.
Згідно з даними МЕA, відхилення RMSE кращих систем «розумного»
прогнозування від персистентної моделі (з урахуванням даних багаторічного обліку)
складає від 18 – 35% (Іспанія) до 68 – 75% (Швейцарія, Бельгія, Нідерланди, Канада,
США).
В Іспанії у зв’язку з активізацією розвитку ПДЕ для розв’язання проблем
режимного балансування вироблення та споживання із збільшенням потужності
ВЕС і СЕС, створено національні прогнозні та координаційні центри з вітрової та
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сонячної енергетики, які збирають та опрацьовують метеорологічну інформацію і
формують добові прогнози виробництва електроенергії. Відповідними нормативноправовими актами країни установлено, що всі діючі ВЕС і СЕС подають свої заявкиграфіки системному оператору, при цьому за відхилення навантаження
потужностей від заявлених графіків встановлено значні фінансові санкції. За
даними іспанських компаній «Gamesa Eolica» і «WinWind», точність прогнозу
виробництва електроенергії ВЕС в разі погодинного планування «на добу вперед»
складає сьогодні до 95%.
Центри прогнозування та координації входять до структури системного
оператора Іспанії. Залежно від прогнозу по ВЕС та СЕС системний оператор формує
режимні графіки роботи інших електростанцій. 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 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 відповідно до прогнозованого попиту споживання
електроенергії, концентрації потужностей діючих і перспективних ВЕС, створення
та організації роботи національних систем метеорологічного прогнозування
генерації ПДЕ. У країні, відповідно до програм ЄС управління попитом (Demand
Side Management – DSM, комплекс взаємопов'язаних механізмів для зниження рівня
електроспоживання в пікові години навантаження, має стимулюючий вплив на
зменшення електроспоживання), урядовим рішенням впроваджено новий механізм
гнучкого та оперативного управління електроспоживанням в пікові години
енергосистеми Interruptibility service (IS) через щорічні аукціонні закупівлі послуг
споживачів на зниження обсягу споживання на вимогу системного оператора (більш
детально стор. 82).
Досить об'ємний звіт «Adapting Market Design to High Shares of Variable
Renewable Energy» про проблеми прогнозування та інші чинники, що
перешкоджають широкому співіснуванню ПДЕ та традиційної генерації в
енергосистемах різного рівня, опублікований у червні 2017 р. Агентством з
поновлюваних джерел енергії IRENA, документ можна отримати у відкритому
доступі (https://rentechno.ua/assets/files/irena_adapting_market_design_vre_2017.pdf).
1.4 Огляд стану та розвитку енергоакумулюючих потужностей і
технологій накопичення енергії
Випереджаючий розвиток у світовій енергетичній сфері потужностей ПДЕ з
29

нестабільною генерацією каталізував зусилля з модернізації інфраструктури
енергосистем з відповідним розвитком регулюючих та резервних засобів
регулювання електропостачання, як засобів резервування нестабільної генерації для
підвищення «гнучкості» енергосистеми. Системи зберігання енергії, що
акумулюють енергію на різних рівнях, використовуються для оперативного
регулювання режиму енергосистеми та управління коливаннями потужності
електромережі.
Рівень технічних рішень, які застосовуються для акумулювання
електроенергії, їх ефективність оцінюється по потужності та часу їх заряду / розряду
(швидкодії по віддачі енергії та швидкості акумулювання її надлишку в
енергосистемі). За оцінкою Всесвітньої Енергетичної Ради (World Energy Council)
типові рішення застосування систем акумулювання енергії в умовах розвитку ПДЕ
наведено на рисунку.
Типи систем зберігання електроенергії

Джерело: World Energy Council, Shifting from cost to value, wind and solar applications, 2016

Рішення щодо виду та засобу резервування потужності різні за вартістю,
ємнісю та швидкодією. Системам зберігання енергії для компенсації стохастичності
електрогенерації ПДЕ, необхідна спроможність інтенсивно накопичувати
(поглинати) енергію протягом годин і навіть хвилин одночасно з можливістю
віддавати значні обсяги потужності у режимно обумовлені періоди доби або за
зміни метерорологічних умов. Це визначає коло розв'язуваних ними завдань і
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економічно виправдану сферу їх застосування (риунок нижче). При цьому, найбільш
потужні системи резервування застосовуються для стабілізації національних,
регіональних, а також локальних енергосистем.
Оцінка систем зберігання

Джерело: World Energy Council, Shifting from cost to value, wind and solar applications, 2016

Для підтримання балансу енергосистем та створення маневрового резерву
потужності, більш ефективні системи зберігання, які спроможні згладжувати добові
та пікові зміни навантаження; для цього більш ефективні гідроакумулюючі
електростанції (ГАЕС).
Станом на 2017 р. на ГАЕС припадає 96% загальної потужності акумулюючих
установок (327 проектів потужністю 169 ГВт). Лідерами за встановленою
потужністю ГАЕС є Китай (31 999 МВт, 34 ГАЕС), Японія (28 252 МВт, 43 ГАЕС),
США (22 561 МВт, 38 ГАЕС).
У Швейцарії в 2017 р. була приєднана до мережі одна з найбільш
важкодоступних електростанцій у світі «Linthal-2015». Виробництво і зберігання
електроенергії на ГАЕС реалізується за рахунок використання руху води між двома
гірськими озерами, розділеними скелею заввишки 630 метрів. За рішенням
мережевого оператора швейцарської енергетичної компанії Axpo Trading, за
необхідності, подається команда на запуск 4-х гідроагрегатів потужністю 250 МВт
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ГАЕС.
У країнах ЄС для розвитку загальносистемних накопичувачів енергії у 2013
році запущено спеціальний проект eStorage, розрахований на 4 роки, з бюджетом
13,3 млн євро, спонсорований рамковою програмою Європейської Комісії
FP7 Cooperation: Energy. Завданнями проекту є аналіз потенційної можливості
підвищення ефективності діючих ГАЕС, у тому числі за допомогою переходу на
агрегати зі змінною частотою обертання. На листопад 2016 р. було визначено
117 ділянок у країнах ЄС для будівництва ГАЕС загальним енергетичним обсягом
2 291 ГВт•год, з яких 54% на півдні Норвегії, 13% – в Альпах, 5% – у Піренеях.
Накопичувачі енергії на базі літій-іонних батарей (ЛІА) знижують вплив
стохастичності генерації на надійність мережі при впровадженні ПДЕ. Накопичувач
енергії негайно реагує на зміну навантаження споживача, і в залежності від потреб,
накопичує або віддає в умовах диспетчеризації роботи об'єктів генерації.
Можливості ЛІА в якості накопичувачів енергії:

у генерації це: підтримування частоти; компенсація стохасточності
режимів генерації ПДЕ; альтернатива будівництву генерувальним потужностям для
електропостачання віддалених та ізольованих енергорайонів;

у мережах: підтримування необхідної якості електроенергії;
згладжування піків навантаження в електричній мережі; альтернатива реконструкції
мережевої інфраструктури у «вузьких» ділянках мережі; альтернатива розширенню
мережевої інфраструктури для електропостачання віддалених та ізольованих
енергорайонів;

для споживачів: зниження витрат на електроенергію; забезпечення
безперебійності енергопостачання; підвищення якості електроенергії; використання
в складі інфраструктури для «розумного» будинку/електромобілів.
Накопичувачі на базі літій-іонних акумуляторів, наприклад компанії Lioteh,
серійно впроваджуються на об'єктах ПДЕ і мають вагомі переваги по ємності і
виконуваних функціях відносно накопичувачів на базі свинцево-кислотних
акумуляторів. Система накопичення енергії за технологією ЛІА має адаптивну,
«інтелектуальну» модульну платформу для застосування в мережевій
інфраструктурі з метою вбудовування в мережу об'єктів генерації на базі ПДЕ.
У рамках роботи по пілотному впровадженню накопичувачів енергії в умовах
інтеграції в мережу об'єктів генерації на основі ПДЕ, компанією Lioteh розроблено
систему накопичення енергії потужністю 2 МВт. Система включає в себе банк літійіонних батарей, силове перетворювальне обладнання, системи безпеки та
управління. Накопичувач побудований на базі мобільного пересувного комплексу в
контейнерному виконанні. Ємність батарей розрахована на видачу в мережу
потужності 1 МВт протягом 15 хв. Робоча вихідна напруга системи становить 380 В
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змінного струму. За допомогою високовольтного трансформатора можлива
інтеграція його у мережу середньої напруги (6 – 35 кВ). Головною перевагою
системи є можливість швидкої реакції на видачу потужності по команді диспетчера.
Потенційними сферами застосування зазначеного накопичувача енергії є
регулювання виробництва енергії об'єктами розподіленої генерації (ВЕС, СЕС
тощо), а також згладжування піків навантаження мережі.
У США у 2017 р. введено в експлуатацію станцію зберігання енергії на літійіонних акумуляторах сумарною потужністю 80 МВт•год, побудованою компанією
Tesla для енергокомпанії Southern California Edison (SCE). Ця система складається з
400 нових акумуляторних модулів Powerpack Tesla 2 потужністю по 210 кВт.
Акумуляторна станція спроможна протягом доби забезпечувати електроенергією
2,5 тисячі домогосподарств. Літій-іонні модулі Powerpack були спеціально
розроблені для масового застосування разом c домашніми PV-установками і
вітрогенераторами.
Сьогодні у штаті Каліфорнія біля міста Сан-Дієго, на підстанції Escondido діє
літій-іонна система зберігання енергії. Проект Escondido одна з найбільш потужних
акумуляторних установок. Потужність системи 30 МВт (або 120 МВт⋅год), вона
може забезпечувати електроенергією понад 20 тис. домогосподарств протягом 4
годин.
У штаті Каліфорнія передбачено до 2020 р. збільшення потужності діючих
накопичувачів електроенергії в енергокомпаніях до 2020 р. на 1,32 ГВт. Для
порівняння: світовий ринок накопичувачів енергії у 2016 р. не перевищував 1 ГВт.
За повідомленням департаменту енергетики США з 2017 по 2020 рр.
анонсовано 18 великих проектів з будівництва загальносистемних накопичувачів
енергії загальною встановленою потужністю понад 1,17 ГВт. Ще сім
гідроакумулюючих установок загальною потужністю 5,95 ГВт будуються. При
цьому сім проектів з 17 плануються до запуску в США. Це пов'язано, перш за все, з
нагальною потребою акумулювання енергії при інтенсивному розвитку ПДЕ в
Каліфорнії та інших штатах, а також політикою державної підтримкм розвитку
ПДЕ. Комісія з ЖКГ Каліфорнії (California Public Utilities Commission, CPUC)
зобов'язала приватні енергокомпанії до 2020 р. впровадити потужні акумулятори
енергії, обсяг яких пропорційний потужності наявним генерувальним установкам.
Наприклад, компанія San Diego Gas & Electric (SDG & E) повинна придбати
накопичувачі енергії на 165 МВт. У квітні 2017 року SDG & E повідомила про
спорудження п'яти місцевих систем літій-іонних накопичувачів енергії,
розрахованих на 4 години роботи, загальною потужністю 83,5 МВт. Об'єкти будуть
збудовані компаніями AESEnergyStorage і Renewable Energy Systems Americas Inc.
(RES).
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У США Федеральною комісією з регулювання енергетики (Federal Energy
Regulatory Commission - FERC) у 2016 р. погоджено Порядок участі накопичувачів
енергії в «ринках потужності, енергії та допоміжних послуг, для використання
регіональними мережевими організаціями і незалежними системними операторами.
Положеннями
Порядку
пропонується
забезпечити
ефективний
та
недискримінаційний доступ систем зберігання енергії і розподілених систем
генерації на енергетичний ринок, і «більш ефективно інтегрувати ресурси
накопичувачів енергії в організовані оптові ринки з метою вдосконалення
конкуренції що сприятиме встановленню справедливих і розумних цін на цих
ринках».
Пневмоаккумулюючі електростанції (ПАЕС), як і ГАЕС, являють собою
використовувану в промислових масштабах технологію акумулювання
електроенергії, яка може забезпечувати вихідну потужність понад 100 МВт.
Енергетична установка, яка акумулює енергію стислого повітря (compressed
air energy storage, CAES) здійснює зберігання стисненного повітря у геологічних
підземних порожнинах (наприклад, соляних кавернах) або у спеціальних
резервуарах. При нестачі потужності, стиснене повітря із сховища через відповідну
систему підігріву подається на турбогенератор електростанції.
У Європі триває робота з підвищення ефективності акумулювання енергії у
вигляді стислого повітря. У рамках проекту RICAS 2020 за підтримки ЄС у Норвегії
проводяться випробування нового типу сховища енергії у печерах зі стисненим
повітрям, ефективність яких майже вдвічі перевищить сучасні аналоги, які
втрачають більшу частину потенційної енергії через невикористання системи
зберігання тепла, що виробляється на етапі стиснення повітря. Проектом
RICAS 2020 передбачено скоротити ці втрати, додавши в схему проміжне підземне
сховище, заповнене гравієм. Стиснене повітря, нагріте в процесі закачування,
проходить через зазначене сховище і віддає своє тепло гравію. На зворотному
напрямі стиснене повітря нагрівається від тепла гравію, розширюється і подається в
турбіну. Ефективність такої системи становить 70 – 80%, на відміну від 45 – 55%
діючих сховищ стисненого повітря.
Німеччина. Найбільший в Європі промисловий накопичувач енергії діє в
німецькому селі Фельдхайм. Підприємство офіційно називається Регіональною
регулюючою електростанцією. Призначення електростанції потужністю 10 МВт і
ємністю акумуляторів 10,8 МВт•год – накопичувати надлишкову електроенергію,
що виробляється ПДЕ, забезпечувати стабільність роботи електромережі.
Великобританія. Обсяг ринку промислових накопичувачів енергії на базі
батарей у Великобританії досяг сукупної потужності в 2,3 ГВт. На різних етапах
розробки знаходиться близько 200 проектів. Це наочний приклад трансформації
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сучасного ринку енергетичної системи, в якому накопичувачі енергії починають
грати все більш значну роль. У грудні 2017 р. за підсумками британського аукціону
на ринку потужності, контракти отримали 28 проектів батарейних систем зберігання
енергії загальною потужністю 500 МВт. Також у 2017 р. проводився тендер на 200
МВт, на якому відібрано ефективні технології зберігання енергії. Сьогодні
британська компанія Solar Media повідомляє про значне збільшення портфеля
проектів у країні на наступних етапах: початковий; у процесі виконання; завершення
будівництва; впровадження; недоведений до завершення.

Джерело: http://renen.ru/obem-proektov-po-hraneniyu-energii-v-velikobritanii-dostig-2-3-gvt/

Батарейні накопичувачі енергії мають стати одним з найбільш
швидкозростаючим сегментом енергетичного сектора Великобританії.
Італійською компанією Enel восени 2015 р. запущено вперше в Катанії
сховище електроенергії при сонячній електростанції на 10 МВт з ємністю батарей
2 МВт•год і планується введення в дію комплексу ВЕС на 18 МВт на півдні Італії з
літій-іонними батареями 2 МВт•год.
Китай є найбільшим виробником літій-іонних акумуляторів Однак, на
китайському ринку паралельно відбувається стрімке зростання виробництва
ванадієвих проточних акумуляторів. Новою політикою країни передбачено запуск
пілотних проектів, включаючи будівництво 100-мегаватних накопичувачів енергії
на основі ванадієвих проточних акумуляторів (Vanadium redox (flow) batteries) до
кінця 2020 р. з метою подальшого великомасштабного розгортання подібних
проектів протягом наступних п'яти років.
На початку 2017 р. у м. Даляні в провінції Ляонін було відкрито гігафабрику з
виробництва ванадієвих проточних акумуляторів компанії Rongke Power. До кінця
року побудовано ряд накопичувачів енергії сумарною потужністю 300 МВт, з
доведенням у подальшому їх випуску до 3 ГВт на рік. Акумулятори не
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використовуються в електромобілях, а тільки в стаціонарних системах зберігання
енергії. На зазначеному підприємстві у 2017 р. введено першу чергу по виробництву
накопичувачів потужністю 100 МВт на основі ванадієвих проточних акумуляторів.
Другу чергу виробництва акумуляторів потужністю 200 МВт передбачено
завершити у 2018 р. Дана система зберігання енергії буде працювати в місцевій
електромережі провінції Ляонін, і виконувати функції пікової електростанції, при
цьому не споживаючи дефіцитну у даному регіоні воду.
Ринок акумуляторів. За оцінкою агенства IRENA, за період з 2014 по 2030 рр.
загальний обсяг доступної ємності акумуляторів для зберігання електроенергії на
найбільших ринках у Північній Америці, Європі та Азіатсько-Тихоокеанському
регіоні збільшиться з 0,8 ГВт до майже 250 ГВт. Нижче представлено обсяг ринку
акумуляторів у 2010, 2015 рр. і прогноз на 2020 р.

Джерело: IRENA

Загальна потужність накопичувачів енергії на 2016 р., за винятком ГАЕС,
складає 3400 МВт: 41% – літій-іонні батареї, 10% – редокс-акумулятори, свинцевокислотні, нікель-кадмієві, натрій-сірчасті акумулятори.
Вартість систем зберігання та конструкції різного типу батарейних
систем. За оцінкою IRENA, вартість систем акумулювання продовжує знижуватися,
окремі види батарейних технологій виробництва наближено до нижньої межі,
зумовленої собівартістю основних матеріалів і хімічних сполук. На окремі
технології прогнозується зниження ціни до 2020 р. майже в 1,5 – 2 рази. Це
узгоджується з прогнозом до 2020 р. компанії Tesla щодо зниження майже вдвічі
діючих цін літій-іонних акумуляторів для домашніх PV-установок – до рівня 0,2 дол.
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США за Вт•год.
Ціни на електричні акумулятори
для домашніх і комунальних PV-установок

а) найнижчі поточні та прогнозовані ціни на акумулятори різного типу;
б) найнижчі поточні та прогнозовані ціни на літій-іонні акумулятори.
Джерело: International Renewable Energy Agency (IRENA), Battery storage report, 2017

Питомі капітальні витрати для літій-іонних накопичувачів знизилися на 24%
для використання в магістральних мережах і на 11% – для побутових споживачів.
Найменший рівень капітальних витрат спостерігається для послуг з регулювання
частоти, де мінімальні значення питомих витрат знизилися з 211 дол. США за
МВт•год у 2015 р. до 190 дол. США за МВт•год у 2016 р.
Рівень витрат для проточних акумуляторів, що використовуються для
магістральних мереж в умовах зміни часу споживання, у 2015 р. перевищив
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600 дол. за МВт•год та у 2016 р. витрати помітно знизилися.
Компанії виробники промислових систем накопичення енергії та
перспективні розробки.
Компанія Tesla стала одним із світових лідерів в області створення систем
зберігання енергії. Сьогодні Tesla пропонує на ринку два різновиди таких систем:
Powerwall та Powerpack. Перша може використовуватися у житлових і невеликих
офісних приміщеннях, друга – для роботи на підприємствах з відносно великими
потужностями і для значної кількості споживачів. Потужність промислової
Powerpack становить 100 кВт, з конструктивною можливістю об’єднувати окремі
елементи у великі системи потужністю до 100 МВт. Орієнтовна вартість складатиме
250 дол. за 1 кВт. Компанією завершено будівництво системи зберігання енергії у
Південній Австралії, потужністю 100 МВт / 129 МВт•год. Мета компанії Tesla –
наростити до 2020 р. поставки на світовий ринок систем акумулювання енергії
сумарною ємністю до 15 ГВт•год на рік.
Компанія AES (технологія Advancion) останні 8 років активно працює у
сегменті комерційного накопичення енергії і програмного забезпечення управління
системами зберігання електроенергії. Для комунальних та промислових об’єктів
компанія пропонує стандартні конфігурації систем зберігання енергії потужністю
від 100 кВт до 1000 МВт. Сьогодні компанією реалізовано масштабні проекти у
Великобританії, Чилі та Нідерландах. У 2016 р. введено ряд об’єктів в Індії, у
Домініканській Республіці і на Філіппінах.
Програмне забезпечення AES дозволяє об’єднувати різні джерела генерування
електроенергії, що особливо важливо при пікових навантаженях. Одна з переваг
рішень, що пропонує AES – модульний принцип побудови, який дозволяє
нарощувати потужність у міру зростаючих потреб користувача. Наприкінці 2015 р.
компанією випущено 4 версію технологїї Advancion, що легко інтегрується з уже
діуючими програмними продуктами диспетчеризації енергозабезпечення. Співпраця
AES з провідними виробниками промислових акумуляторів дозволяє істотно
знизити витрати і час розгортання потужних систем зберігання енергії.
Компанія Panasonic (технологія Smart Towns) один з найбільших у світі
виробників потужних накопичувальних батарей, великі обсяги виробництва
дозволяють компанії реалізовувати продукцію за конкурентною ціною. Проект
компанії Smart Towns — спрямовано на реалізацію нових підходів у накопиченні і
розподіленні електричної енергії за технологією: «сонячні батареї + акумулятор».
Компанія NGK Insulators (технологія сірчано-натрієвих батарей). Японська
компанія NGK Insulators однією з перших вийшла на світовий ринок систем
накопичення та зберігання електроенергії з технологією сірчано-натрієвих батарей з
рідким електролітом. Сьогодні сумарна потужність акумуляторів NGK Insulators,
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встановлених у всьому світі, становить близько 3 ГВт. Завдяки особливостям
технології, сірчано-натрієві батареї мають великий термін експлуатації, але при
цьому пожежонебезпечні через високу робочу температуру.
Незважаючи на те, що літій-іонні батареї більше підходять для створення
масштабних систем зберігання електроенергії, ніж акумулятори з рідким
електролітом, останні ще досить довго будуть зберігати провідні позиції в якості
альтернативної технології для довготривалого накопичення електроенергії. Зокрема,
компанія виграла тендер на будівництво потужних систем акумулювання енергії
(35 МВт – 280 МВт) в Італії.
Компанія S&C Electric (технологія Pure Wave S & C) має більш ніж віковий
досвід у проектуванні і будівництві інженерних комунікацій, захисту і створенні
систем управління для електричних мереж. Сьогодні S & C Electric – один з лідерів в
області інноваційних програмних рішень для підвищення надійності мереж, їх
продуктивності і ефективності. Компанія спеціалізується на розробці і впровадженні
рішень як для комерційних і виробничих об’єктів, так і приватних будинків, а також
автономних систем енергозабезпечення. Зокрема, компанією в Техасі об’єднано в
єдину мережу 4 електричних мікромережі, що мають різні джерела генерації, з
системою зберігання електроенергії. Крім того, компанією розроблено одну з
найбільших систем зберігання електроенергії у Великобританії. Ще один проект
потужністю 7 МВт – Half Moon Ventures, у м. Мінстер, штат Огайо.
Компанія Younicos (технологія YCube). Німецько-американська компанія
Younicos є одним з провідних постачальників програмного забезпечення для систем
зберігання енергії і системних інтеграторів. Компанія займає провідні позиції у
сонячній і вітряній енергопромисловості Німеччини. Компанією розроблено ряд
програмно-проектних рішень для багатьох масштабних проектів у Німеччині.
Компанія пропонує на ринку власне обладнання для накопичення енергії під маркою
Y.Cube. Особливість Y.Cube – це модульна система, яка може підключатися до
різних джерел генерації електроенергії, модульна конструкція дозволяє створювати
системи потужністю від 200 кВт до 10 МВт (для тривалого зберігання
електроенергії), і більш потужні системи — до 20 МВт (для зберігання
електроенергії на більш стислі терміни). При цьому програмне забезпечення
дозволяє оперативно налаштувати схему управління системою зберігання енергії.
Компанія RES (технологія RESolve). Багатопрофільна проектна компанія RES
стала однією з ініціаторів проектування та будівництва потужних систем
зберігання – 88 МВт, а також 200 МВт. В основу проектів компанії покладена власна
система RESolvecontrol, яка дозволяє інтегрувати в єдину систему пристрої
зберігання електроенергії з джерелами генерації (сонячними батареями,
вітрогенераторами тощо). Система RESolve автоматично визначає оптимальний
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режим роботи, з мінімізацією ризиків, раціонально перерозподіляючи накопичену
енергію для отримання максимального прибутку від оптового продажу енергії у
загальну енергосистему. Сьогодні компанія реалізувала близько 10 власних
проектів.
Міжнародні дослідження в області «чистої» енергетики визначають особливу
роль та необхідність подальшого розвитку промислових накопичувачів енергії.
Відмічено майже 50%-ве зростання ринку накопичувачів у 2016 році, що не
відносяться до ГАЕС, що свідчить про перспективу широкого впровадження
потужних промислових накопичувачів енергії у найближчі роки. Загальна
потужність встановлених накопичувачів енергії для стабілізації роботи мережі та
допоміжних послуг (ancillary services), за прогнозами американської консалтингової
компанії Navigant Research, до 2026 року досягне 93,8 ГВт.
2. Підходи та рекомендації МЕА, CIGRE та інших світових організацій
щодо інтеграції розподіленої генерації на основі ПДЕ в енергосистему
У світовій енергетиці частка ПДЕ щорічно зростає, що створює певні виклики
для управління галуззю, оскільки генерація на основі сонця і вітру має стохастичний
(переривчастий, мінливий) і непередбачуваний характер.
Випереджаючі темпи розвитку ПДЕ викликають необхідність створення
відповідної інфраструктури, перш за все мережевої, для режимно-технологічного
управління зростаючим обсягом енергії, що генерується, прогнозування попиту та
пропозиції, регулювання частоти і напруги в енергосистемі.
Не тільки обсяг енергії, що генерується, але і такі особливості ПДЕ, як
стохастичність,
часткова
непередбачуваність,
коливання
сили
вітру/випромінювання/хвиль, залежність від місцезнаходження, створюють
додаткові складності при їх інтеграції в енергосистему.
Міжнародними енергетичними організаціями питання інтеграції в енергетичну
систему нестабільних поновлюваних джерел енергії глибоко вивчаються і ґрунтовно
опрацьовуються.
Загальні принципи розвитку та інтеграції ПДЕ у світовій енергетичній сфері
всебічно проаналізовано і сформульовано у аналітичних роботах Міжнародного
Енергетичного Агентства (МЕА). МЕА – це дослідницький центр, який займається
всіма секторами енергетичного ринку, тому висновки його доповідей можна
вважати об'єктивно-нейтральними порівняно з роботами, які публікуються іншими
експертними групами, інститутами, у тому числі «зацікавленими сторонами».
У роботі МЕА «Додаткове введення енергії вітру та сонця в мережу» (Getting
Wind and Sun onto the Grid), опублікованій у березні 2017 р. наголошено, що
незважаючи на велику кількість даних, обговорення питань інтеграції ПДЕ часто
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супроводжується «помилковими уявленнями, міфами і навіть дезінформацією». У
зазначеному документі наведено обґрунтовані рішення, що дозволяють оптимально
інтегрувати мінливу генерацію на основі сонця і вітру в мережеві структури
енергосистем.
Це не перший документ МЕА по даній темі, у 2016 р. була представлена
доповідь «Наступне покоління вітрової і сонячної електроенергетики» (Next
Generation Wind and Solar Power). «Наступне покоління» означає технологічно зрілі
та комерційно конкурентоспроможні технології генерації на основі ПДЕ. Їх
поширення створює виклики для енергосистем, обумовлені нестабільністю
вироблення енергії. У роботі наведено обґрунтовані рекомендації з конкретними
прикладами їх реалізації в окремих країнах.
МЕА у 2014 р. було опубліковано 238-сторінкову доповідь «Сила
трансформації – вітер, сонце і економіка гнучких енергетичних систем» (The
Power of Transformation: Wind, Sun and the Economics of Flexible Power Systems), в
якій проаналізовано напрями забезпечення надійної та економічно ефективної
діяльності енергетичної системи в умовах прогнозованого розвитку мінливої
(стохастичної) генерації на основі ПДЕ.
Яскравим прикладом можливих проблем через недостатньо економічно
обґрунтовану інтеграцію ПДЕ в енергетичну систему є ситуація, що склалася в
Китаї. Зокрема, у 2011 р. через перевантаження мережі вище технічно допустимого,
довелося відключити 598 вітряних турбін потужністю понад 840 МВт. Аналогічно у
2015 р., інтенсивне нарощування кількості та потужності сонячних
електроустановок також призвело до перевантаження мереж і обумовленних цим
збоїв електропостачання по всій країні. Відставання розвитку потужностей
електромереж в умовах невідповідного нарощування генерації ПДЕ стало причиною
зниження надійності енергозабезпечення та перешкодою для підключення нових
електростанцій. На основі відповідного аналізу на урядовому рівні країни були
прийняті рішення щодо надання особливої уваги розвитку систем передавання та
розподілення електроенергії, що виробляється на ПДЕ, прискорення будівництва
мереж (необхідних рівнів напруги) та відповідного збільшення енергоспоживання за
рахунок приєднання до розбудованих мереж енергоємних галузей виробництва.
Аналогічна проблема відзначена Австралійським оператором енергоринку
(Australian energy market operator, AEMO) у річному звіті про стан магістральних
мереж для енергосистеми штату Вікторія. У штаті планувалося будівництво
вітрових і сонячних електростанцій загальною потужністю до 1500 МВт за
можливості видавання їх генерації через діючу електромережу лише до 200 МВт.
У поточних умовах від потенційних інвесторів потрібне збільшення вкладень у
проекти для розширення передавальної мережі і заміни старіючих мережевих
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активів.
У доповіді 2014 р. узагальнено результати реалізації проекту МЕА «Grid
Integration of VRE» (VRE — variable renewable energy – мінливі (стохастичні)
поновлювані джерела енергії), що здійснювалися в ряді країн світу. У ключових
висновках роботи відмічено що інтеграція малих обсягів ПДЕ (5 – 10%) в мережу не
створює особливих проблем. При цьому, рекомендовано дотримуватися відповідних
правил:
 не допускати неконтрольованих локальних концентрацій потужностей ПДЕ
(«гарячих точок»);
 забезпечувати в проектах будівництва ПДЕ-електростанцій необхідність
достатньої пропускної спроможності мережі;
 прогнозувати
виробництво електроенергії на основі ПДЕ та
використовувати ці прогнози при режимному плануванні роботи інших
електростанцій та відповідних потоків електроенергії в мережі.
Дослідженням МЕА щодо проведених регіональних проектів доведено, що
нинішній рівень гнучкості енергосистем технічно дозволяє «працювати» з річною
часткою мінливої генерації в обсязі 25 – 40%. Одночасно відмічено, що «у найбільш
гнучких системах» частка ПДЕ може перевищити 50%, якщо режимом роботи
енергосистеми допускається можливість вимушених зупинок «невеликих обсягів»
генерації на основі поновлюваних джерел.
Разом з тим у роботі відзначено, що інтеграція великих обсягів генерації ПДЕ
вимагає трансформації енергосистеми в цілому. При цьому мається на увазі, не
просто додавання нових об'єктів генерації до «старої», діючої енергосистеми, а
«повне переформатування системи».
Основний висновок цієї роботи полягає в тому, що «підвищенні частки
мінливої поновлюваної енергії (до 45% річного обсягу генерації) можуть бути
інтегровані без істотних, у довгостроковій перспективі, загальносистемних витрат
на інтеграцію».
У роботі ще раз наголошено: інтеграційні витрати, витрати системи,
пов'язані з додаванням до неї нового джерела, не відносяться виключно до мінливих
ПДЕ, так як порушення стабільності генерації властиво для будь-якого об'єкта через
можливі аварії, перебої з поставками палива тощо.
Граничні витрати інтеграції ПДЕ в електричну мережу, які збільшуються
прямо пропорційно обсягу приєднаних до мережі генерувальних потужностей, за
інформацією МЕА, зазвичай не враховуються при розрахунку капітальних вкладень.
Зокрема, комунальні підприємства світової енергетичної сфери витрачають в
середньому 25 млрд дол. США за рік на технічне обслуговування і модернізацію
інфраструктури передачі та розподілу електроенергії. За оцінками BP, вартість
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інтеграції ПДЕ буде складати від 8 до 30 дол. США на кожен МВт. Найнижча
вартість інтеграції буде, природно, в розвинених енергосистемах, де є не
використовувана в повній мірі резервна потужність. Для енергосистем країн, що
розвиваються, найвигіднішими сьогодні для регулювання перемінної потужності
ПДЕ є установки одноконтурних газових турбін (single-cycle gas turbines, SCGT).
МЕА наводить зведені дані з різних досліджень про розмір системних витрат,
що виникають у зв'язку з мінливим характером генерації на основі використання
енергії вітру, так званих витрат на вирівнювання (balancing costs). Розмір цих витрат
варіюється від 1 до 7 доларів США на виробництво однієї мегават-години.
Порівняння модельованих балансових витрат ВЕС
з різних інтеграційних досліджень

Notes:
SEAI = Sustainable Energy Authority of Ireland/ Exchange rate USD/EUR = 1,3467
Джерело: МЕА, Grid Integration of VRE, 2014

Окремий висновок у роботі МЕА приділено необгрунтованому твердженню –
«для ПДЕ потрібні резервні потужності». «Термін «резервування» може ввести в
оману», – йдеться у доповіді, «Робота мінливих ПДЕ в системі не означає, що
потрібно будувати будь-які додаткові регулювальні (маневрені) потужності». МЕА
зазначає, що в тій мірі, в якій ПДЕ додають потужність в енергосистему (capacity
credit), знижується потреба в інших енергетичних потужностях.
«Системі в цілому потрібна достатня потужність і енергія. При високих
частках мінливої генерації на основі ПДЕ, останні вносять до неї непостійний обсяг
енергії при відповідній потужності. У результаті, при зазначених частках ПДЕ, інша
частина потужностей електростанцій має більшою мірою використовуватися в
якості резервної потужності».
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У доповіді МЕА «Next Generation Wind and Solar Power. From cost to value
(2016)» проведено широкий огляд практики інтеграції поновлюваних джерел енергії
в енергосистемах різних країн, а також піднімається питання концепції «системної
цінності» різних технологій генерації.
МЕА рекомендує «уникати методологічних недоліків розрахунку вартості
інтеграції і замість цього оцінювати загальну ефективність мінливих ПДЕ на
загальносистемному рівні». Орієнтація лише на традиційний показник вартості
електроенергії LCOE (вартісно-технологічні витрати генерації) в рамках якого
здійснюються підрахунки інтеграційних витрат, за оцінкою МЕА, не є достатнім.
Економічно доцільно застосовувати показник «загальносистемної цінності», тобто
враховувати більш широкий набір загальносистемних складових.
Підходи «нового покоління» вимагають врахування «загальносистемної
цінності» (SV - system value) електроенергії, виробленої на основі енергії вітру і
сонця. Тобто загальної користі, одержуваної за рахунок інтеграціїї в енергосистему
сонячної або вітрової генерації. Зазначена «загальносистемна цінність»
визначається поєднанням позитивних і негативних факторів, що включають:
зниження вартості палива, скорочення викидів двоокису вуглецю та інших
забруднюючих речовин, а також більш необхідні витрати на додаткове розширення
мережевої інфраструктури.
Порівняльні характеристики LCOE та SV

Джерело: МЕА, Next Generation Wind and Solar Power

Згідно доповіді МЕА, зі збільшенням частки нестабільної генерації на основі
енергії сонця і вітру стає необхідним більш ґрунтовний системний підхід до
трансформації енергетичної системи, яка може бути представлена трьома
ключовими елементами:
1) «Безболісна» для енергосистеми інтеграція мінливих (стохастичних) ПДЕ.
Вітрова та сонячна енергетика може інтегруватися в енергосистему за допомогою
відповідних стратегій інтеграції;
2) Підвищення гнучкості енергосистеми за допомогою використання
відповідних «гнучких технологій» (регульованої генерації, систем зберігання енергії,
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механізмів управління попитом);
3) Удосконалення технологій роботи системи (наприклад, підвищення
достовірності прогнозу вироблення енергії на основі ПДЕ).
Три складові системної трансформації

Джерело: МЕА, Getting Wind and Sun onto the Grid

Завданням сучасних регуляторів, за оцінкою МЕА, є створення таких
рамкових умов і правил енергетичного ринку, які могли б враховувати загальну
системну цінність проектів і відбирати їх з урахуванням даного критерія. Так, більш
дорогий (з точки зору LCOE) проект може бути більш економічно вигідним для
енергосистеми через успішне розв’язання комплексу загальносистемних проблем.
Підсумковим документом, опублікованим в березні 2017 р, є доповідь МЕА
Getting Wind and Sun onto the Grid (Інтеграція сонячної та вітрової енергетики до
мережі) – це посібник (Manual) для співробітників міністерств енергетики та
регуляторів енергетичних ринків, в якому основу увагу приділено завданням і
напрямам розв’язання проблем інтеграції ПДЕ в енергосистему, на базі глибокого
аналізу стану та прогнозованого розвитку світової енергетичної сфери, енергетичної
ефективності та програм екологічного захисту.
У документі розглядаються чотири стадії (етапи) впровадження
мінливих (стохастичних) ПДЕ, з відповідними специфічними характеристиками
та рекомендаціями.
1) На першій стадії інтеграція мінливих (стохастичних) поновлюваних
джерел енергії не справляє помітного впливу на мережу. Нестабільна генерація
вітряних і сонячних електростанцій «класифікується» як щоденні і «природні» зміни
попиту на електроенергію. До країн, які сьогодні знаходяться на цьому етапі,
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відносяться Індонезія, Південна Африка, Мексика, де частки сонця і вітру сукупно
не перевищують близько 3% у річному виробництві електроенергії, що представлено
на діаграмі.
Частка ПДЕ у річному виробництві електроенергії у ряді країн,
стадії інтеграції ПДЕ, 2016 рік

Джерело: МЕА, Getting Wind and Sun onto the Grid

2) На другій стадії обсяги виробництва ПДЕ починають серйозно впливати на
режими енергосистеми. Разом з тим рівень впливу регулюється шляхом
удосконалення практичних методів управління електроенергетичним і мережевим
господарством, наприклад, за допомогою контролю та диспетчерського керування в
реальному часі через впровадження системи SCADA (supervisory control and data
acquisition), гнучкої системи передачі змінного струму (flexible alternating current
transmission system, FACTS) та оптимального метрологічного прогнозування
вироблення сонячних і вітряних електростанцій. На даній стадії знаходяться такі
країни, як Китай, Бразилія, Індія, Нова Зеландія, Австралія, Нідерланди, Швеція,
Австрія, Бельгія та Чилі в яких частка ПДЕ у річній генерації становить від 3% до
майже 15%.
3) На третій стадії виникають суттєві виклики для режимного управління
енергосистеми в плані інтеграції нестабільних поновлюваних джерел енергії. Їх
вплив відчувається як на рівні енергосистеми в цілому, так і на режимі роботи
окремих («традиційних») електростанцій. У цих умовах першочерговим стає
гнучкість енергосистеми, рівень впровадження «інтелектуальних» електромереж
(Smart Grid) – їх здатність реагувати на зміну попиту та пропозиції, відповідно до
показників «інтелектуальних» систем обліку (Smart Metering). Основні гнучкі
ресурси цієї стадії: керовані (маневрені) потужності електростанцій та мережа з
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впровадженням механізмів управління попитом (demand response, DR) а також нові
технології систем накопичення енергії. Сьогодні на даному етапі знаходяться
Італія, Великобританія, Греція, Іспанія, Португалія та Німеччина, де частка
«нестабільних» ПДЕ становить від 15% до 25%.
4) На четвертій стадії знаходяться Ірландія і Данія з часткою мінливої ПДЕ
генерації 25% – 50% річного виробітку та можливістю короткочасного подальшого
підвищення змінної генерації у добовому споживанні. За оцінкою МЕА, основою
стає система «високотехнологічного» управління процесом.
На четвертій стадії потрібна підвищена гнучкість системи, її здатність до
самовідновлення після різких і об'ємних коливань вироблення енергії.
Технічні вимоги із зазначенням відповідних рішень для кожної стадії наведено
в таблиці.
Технічні вимоги до різних стадій впровадження ПДЕ
Загальні
- системи захисту
- якість живлення
діапазони
частот та напруги
- спостереження
та
контроль
роботи потужних
генераторів
- системи зв'язку
потужних
генераторів

Технічні
вимоги

Стадія 1
- скорочення
виробництва у
випадках
підвищення
частоти
контроль
рівнів напруги
- можливості
FRT*
для
сталої роботи
потужних
одиниць
генерації

Стадія 2
- здатність FRT
для сталої роботи
малих
(розподілених)
одиниць
генерації
- системи зв'язку
інструменти
прогнозування
ПДЕ

Стадія 3
контроль
частоти
та
активного
навантаження
режим
управління
навантаженням
(попитом)
в
умовах
зменшення
резерву

Стадія 4
- інтеграція схем
контролю частоти
та напруги
підвищення
гнучкості
енергосистеми
через
впровадженння
передових
технологій
та
систем управління
автономний
контроль частоти
та напруги

*

FRT (Fault ride through) – вимоги до сталості та стабільності
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За експертною оцінкою МЕА, на четвертій стадії подальший розвиток
мінливої генерації не зупиняється. Можна виділити п'яту і шосту стадії, детальні
визначення яких у роботі не розглядалися, визначено лише короткі їх
характеристики.
Для раціонального впровадження ПДЕ в середньорічних обсягах, що
перевищують 50% (п’ята стадія), для уникнення штучного обмеження виробництва
(та, відповідно, погіршення економіки генерації), необхідна оптимізація роботи
інших секторів кінцевого споживання енергії (теплопостачання, транспорт).
В умовах тотального домінування мінливих ПДЕ (шоста стадія) необхідним
стає перетворення виробленої ними електроенергії в хімічні речовини (синтетичні
гази, наприклад, метан і водень).
У доповіді, МЕА спростовує окремі необґрунтовані висновки щодо розвитку
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ПДЕ, та їх інтеграції в мережеве господарство, а саме:
1.
Часто пропонований висновок: «Погодними умовами не можна
управляти – вироблення сонячних і вітрових електростанцій коливається надто
сильно і непридатно для електроенергетики».
У дослідженні МЕА відмічено:
По-перше, попит на електроенергію коливається завжди. Тому в розвинених
енергетичних системах вже діють механізми режимного управління обсягами
генерації залежно від опрацьованого із споживачами відповідного попиту, що
дозволяє ефективно використовувати мінливі обсяги генерації ПДЕ.
По-друге, у міру інтегрування в систему нових електростанцій, що працюють
на основі ПДЕ, короткострокові коливання генерації установок, одночасно з
відповідними рівнями потужності розташованих в різних місцях, «компенсують»
одна одну. Це означає, що стохастичність виробництва ПДЕ стає менш вираженою, і
серйозні зміни у виробленні, як правило, відбуватимуться в масштабах години, що
може бути враховано режимним регулюванням та обґрунтованим проектним
розміщенням ПДЕ.
По-третє, виробництво електроенергії на вітрових і сонячних
електростанціях можна прогнозувати, ґрунтуючись на чисельних метрологічних
методах моделювання погодних умов для планування і диспетчеризації.
Метеорологічне прогнозування вітрової і сонячної енергії та відповідне
режимно-технологічне планування є ключовим елементом в процесі інтеграції
об'єктів ПДЕ.
2.
«Мінливість ПДЕ змушує переглядати режими діяльності інших
електростанцій, що призводить до значного зростання системних витрат».
Досвід показує, що традиційні електростанції технічно спроможні до більш
«гнучкої» роботи без необхідності істотного підвищення собівартості
енергосистеми. Використання прогнозів виробництва ПДЕ і коригування графіків
виробництва в режимі реального часу є недорогими та ефективними інструментами
для пом'якшення несприятливих впливів. Питання в здатності, вмінні учасників
енергетичного ринку впроваджувати та застосовувати дані інструменти.
3.
Третім пунктом йде «улюблене багатьма «експертами» питання щодо
резервування 1:1», що було відмічено у попередніх роботах МЕА.
У дослідженні МЕА відмічено, що «енергосистеми не будуються таким чином,
щоб резервувати якусь конкретну групу електростанцій». Важливо, щоб
енергосистема в умовах режимно-технологічного планування та диспетчерського
управління в цілому забезпечувала відповідність пропозиції генерації прогнозованому
попиту споживання.
При географічному розміщенні об'єктів генерації на основі ПДЕ, тобто, якщо
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з'являється ряд об'єктів у географічно різних місцевостях, «цінність видаваної
потужності» ПДЕ зростає. Це означає, що режимний графік виробництва
електроенергії стає в значній мірі прогнозованим, що представлено на наступній
діаграмі з доповіді МЕА.
Обсяг виробництва (вихід) ПДЕ та перевага георозміщення
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Таким чином, георозміщення значно полегшує завдання системного
оператора, зменшуючи використання потужностей (резервів) для покриття
непланових коливань генерування ПДE. Зокрема, у вітровому комплексі помилка
прогнозу зменшується, відповідно завдання режимного регулювання потужності
інших електростанцій в системі, для компенсації зміни графіка генерації ВЕС,
значно спрощуються.
4.
«Висока вартість розвитку мережевого господарства, пов'язана з тим,
що кращі сонячні та вітрові ресурси розташовані далеко від центрів споживання
електроенергії».
Сьогоднішні та прогнозовані технології ПДЕ, відповідно до показника
сукупної вартості електроенергії (LCOE) та загальносистемної цінності (SV)
стрімко знижуються, тому їх можна економічно раціонально використовувати навіть
в не самих вдалих (в плані сонячних або вітрових ресурсів) місцях розміщення.
5.
«Для розвитку ПДЕ необхідні накопичувачі енергії». За оцінкою МЕА,
накопичувачі не обов’язкові на початкових стадіях розвитку ПДЕ і при
розгалуженому та ефективно керованому мережевому господарстві. Досвід показує,
що мережі з часткою мінливих ПДЕ в потоках електроенергії на рівні до 50%
можуть функціонувати без будь-яких додаткових систем накопичення за умови
відповідного режимно-технологічного планування з урахуванням балансування
попиту та пропозиції. Система накопичувачів (акумуляції) – лише один з
інструментів підвищення гнучкості енергосистеми. Розглядати необхідність в
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системі накопичувачів для її безперебійної роботи можна лише в умовах
енергосистем з рівнем ПДЕ, що перевищує 50%.
6.
«Мінливі ПДЕ дестабілізують енергосистему».
На початкових стадіях розвитку ПДЕ ця проблема не виникає. Якщо ж частка
потужності традиційних електростанцій в системі знижується, відповідно
знижується також інерційна спроможність енергосистеми, тому для забезпечення її
стабільності потрібні додаткові рішення. Зокрема, в умовах високої частки ПДЕ
можуть застосовуватися сучасні технологічні конструктивні рішення, спрямовані на
підвищення синтетичної інерції вітрових турбін через використання спеціальних
конструкцій лопостей або відповідних махових механізмів. Крім того, сучасні
сонячні і вітрові електростанції, як зазначено в доповіді, у більшості розвинених
країн настільки технічно досконалі, що здатні надавати допоміжні системні послуги
для стабілізації роботи мережевого господарства. Зазначені питання потребують
особливої уваги при формуванні відповідних програм розвитку енергетики України.
У доповіді МЕА також відзначено, що «самі генератори на ПДЕ повинні бути
обладнані з урахуванням необхідності безпечної інтеграції в енергосистему і
відповідати технічним вимогам міжнародних стандартів». Найпоширенішим
обладнанням є: система управління активної та реактивної потужності; система
підтримки генераторного режиму при падінні напруги в мережі та контролю струму
короткого замикання; регулятори активної потужності та первинного регулювання
частоти. З інтенсивним розвитком та впровадженням нових технологій на науководослідному рівні продовжується робота щодо «шліфування», а також послідуючого
законодавчого прийняття відповідних технологічних рішень.
У доповідях МЕА відзначається, ряд підходів для вирішення проблем
коливання вироблення електроенергії на ПДЕ, залежно від частки генерації:
вдосконалення рівня технологічного приєднання до мережі; гнучке виробництво
електричної енергії; акумулювання енергії; розвиток систем Smart Grid, Smart
Metering; управління попитом (DR); впровадження систем метеорологічного
прогнозування тощо.
У роботах МЕА наголошено, що подальший розвиток вітрової і сонячної
енергетики вимагатимуть розв’язання на державному рівні п'яти основних
стратегічних напрямів/принципів інтеграції ПДЕ в енергосистему:
1) Стратегічне планування
• Розроблення та оновлення довгострокових енергетичних стратегій з
обґрунтуванням потенційного внеску вітрової та сонячної енергетики наступного
покоління при реалізації цілей енергетичної політики.
• Моніторинг зміни витрат при виробництві вітрової та сонячної енергії з
визначенням технології інтегрування ПДЕ через управління попитом, впровадження
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систем накопичення з відповідним оновленням перспективних планів.
2) Трансформація енергетичної системи
• Розгортання об'єктів ПДЕ генерації в тих районах, де вони можуть
забезпечувати більшу системну цінність (наприклад, у зонах підвищеного попиту).
• Диверсифікація джерел енергії – взаємне доповнення в балансі
електроенергії сонячної та вітрової генерації. Паралельний розвиток
гідроенергетики (зокрема, на прикладі Бразилії з пропорційним розвитком вітро- та
гідроенергетики).
• Інтеграція потужностей ПДЕ з іншими енергетичними ресурсами через
підвищення частки локального споживання енергії, виробленої на місці відповідно
до комплексного плану. Наприклад, комбінація сонячних електростанцій з
накопичувачами енергії та використання механізмів управління попитом, що
знижує потребу в інвестиціях у розвиток розподільчих мереж.
3) Політики наступного покоління
• Оновлення існуючої енергетичної політики та ринкових умов для заохочення
проектів з найвищою ефективністю енергосистеми (SV). Зосередження лише на
витратах на виробництво (LCOE) перестає бути достатнім.
4) Оновлена технологія ПДЕ
• Запровадження перспективних технічних стандартів при проектуванні нових
електростанцій для забезпечення стабільної та безпечної роботи енергосистеми.
• Реформування ринків електроенергії та робочих протоколів для системного
балансування потужностей вітрових та сонячних електростанцій з урахуванням
попиту та пропозиції.
• Оптимізація конструкцій вітрових і сонячних установок для полегшення їх
інтеграції в мережу. Зокрема, використання великих лопастей на вітряній турбіні з
тією ж потужністю забезпечує більшу стабільність генерації електроенергії в
енергосистему.
5) Розподілені ресурси
• Здійснити перегляд та оновлення стандартів щодо інтеграції ПДЕ.
• Реформування тарифоутворення на електроенергію для оптимізації вартості
електроенергії залежно від часу та місця її виробництва.
Окрім системної роботи експертів МЕА з вивчення питань інтеграції ПДЕ у
ЄЕС, велика робота проводиться американським Інститутом економіки
енергетики та фінансового аналізу (Institute for Energy Economics and Financial
Analysis – IEEFA). У лютому 2017 р. IEEFA опубліковано доповідь «Power-Industry
Transition, Here and Now», в якій наведені успішні приклади інтеграції великих
обсягів стохастичної генерації на основі вітру і сонця в мережеве господарство;
розглядаються також приклади з досвіду ряду країн, таких як: Данія, Німеччина,
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Ірландія, Іспанія, Південна Австралія, Уругвай, США, Австралія та Індія, де частка
електроенергії, виробленої сонячними та вітровими станціями, варіюється від 14%
до 53%.
Фокусуючись на питаннях стабільності мережевого господарства та викликах
для мережевих операторів, пов'язаних з нестабільністю вітрової та сонячної
генерації, IEEFA виділяє методи, розроблені лідерами енергетичної трансформації,
які можуть використовуватися в якості практичного керівництва для національних і
регіональних ринків щодо інтеграції великих обсягів ПДЕ.
Основні висновки по кращим практикам, наведеним в доповіді, полягають у
наступному.
1. Своєчасні інвестиції в розвиток мережевого господарства.
Залучення добре спланованих інвестицій у високовольтні системи
передавання енергії є одним з найбільш важливих кроків для забезпечення
готовності до інтеграції великих обсягів нестабільних ПДЕ.
Наведено досвід штату Техас і місцевого системного оператора ERCOT як
приклад якісного планування залучення інвестицій в розвиток високовольтних ліній
електропередач, що зв'язують електростанції ПДЕ з основними центрами
споживання електроенергії. Зокрема, після введення відповідного законодавства в
2005 р. щодо затвердження програми розвитку ПДЕ у США, було створено
конкурентні зони поновлюваної енергії, пов'язані мережами зі східними, найбільш
густонаселеними територіями штату. У результаті, у 2017 р. частка виробництва
сонячної та вітрової енергії досягла 18% (без урахування систем покрівельної
сонячної генерації).
2. Будівництво інтерконекторів і розвиток міждержавної кооперації.
Наведено приклади європейських країн, які об'єднують свої ринки і
забезпечують можливості для більш ефективних перетоків електроенергії.
У роботі наголошується, що у країни, з великою часткою виробництва
сонячної та вітрової енергії мають високий рівень системної надійності.
3. Забезпечення маневреності генерації.
Наприклад, в Уругваї виробництва електроенергії на вітрових електростанціях
зросло за п'ять останніх років у 30 разів. Частка сонячної і вітрової енергії
збільшилася з 1% в 2013 р. до 32% у 2017 р.
При цьому значні потужності гідроенергетики країни в даному випадку
забезпечують маневреність для інтеграції в енергосистему великих обсягів вітрової
енергії. Вітроенергетика має пріоритетний доступ у мережу через найнижчі
граничні витрати, а її генерація «балансується» потужностями ГЕС в умовах
слабкого вітру, а також за допомогою інтерконекторів з Бразилією та Аргентиною
при надлишку вітрової генерації.
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4. Реформування ринків для розвитку «гнучкого резервування».
В умовах розвитку стохастичних ПДЕ підвищується значення оперативного
управління попитом і пропозицією для оптимальної інтеграції нестабільних обсягів
генерації на основі сонячної та вітрової енергії. При цьому на перший план
виходять внутрішньодобові балансуючі ринки та на добу наперед.
Один із шляхів реформування – це скорочення часових інтервалів між
формуванням прогнозів попиту (споживання) на балансуючому ринку (наприклад,
до п'яти хвилин замість години).
Другий напрям – вибіркове впровадження «неенергетичних платежів» для
збереження резервних маневрених потужностей.
Одним з напрямів реформи ринку може бути також впровадження «особливого
ціноутворення» – можливості встановлення від’ємних цін на електроенергію в
умовах її непланового перевиробництва.
5. Управління попитом (підвищення гнучкості попиту).
Можливість «зміщувати» споживання енергії в часі стало важливою
передумовою успішної інтеграції великих обсягів сонячної та вітрової генерації в
мережеве господарство через задіяні в енергосистемах механізми управління
попитом (Demand Response, DR).
6. Удосконалення прогнозування виробництва сонячних і вітрових
електростанцій.
Одним з важливих способів зниження потреб в резервуванні для сонячних і
вітрових електростанцій, а також скорочення вимушених (curtailment) та інших
витрат є покращення якості прогнозування погодних умов і, відповідно, виробництва
електроенергії. Зокрема, дослідження, проведене для західного узбережжя Данії,
показало, що зміна швидкості вітру лише на 1 м/с викликає різницю у виробництві
вітрової електроенергії в 500 МВт·год.
В Іспанії національна система прогнозування вітрової генерації (Sipreolico)
забезпечує щогодинні прогнози виробництва на 10 днів вперед. Згідно з даними
системного оператора REE, застосування зазначених змін сприяло зниженню рівня
помилок у прогнозах на добу наперед у два рази (з 18% до 9%) за період з 2008 по
2015 роки.
7. Заходи щодо регулювання процесів генерації/споживання розподільчих
мереж.
У ряді країн (Німеччина, Південна Австралія та Данія) великі потужності
сонячної та вітрової генерації розподілені серед значної кількості приватних
споживачів. У зв'язку з цим виникає потреба в режимному регулюванні процесів
генерації/споживання на рівні місцевих розподільчих мереж. Зокрема, у Німеччині
зазначена проблема була вирішена за допомогою зміни обов'язкових налаштувань
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побутових сонячних інверторів. Для цих цілей рекомендовано розвиток і
впровадження систем акумулювання (накопичувачів) енергії.
8. Використання ПДЕ для балансування мереж.
Раніше нестабільні ПДЕ були «звільнені» від обов'язку надавати системні та
допоміжні послуги енергетичному господарству. Сьогодні правила змінено –
надання послуг для забезпечення системної надійності поступово стає умовою
приєднання до мереж і участі в ринку електроенергії.
Наприклад, у Данії всі об'єкти вітроенергетики повинні забезпечувати
гарантовану потужність (firm power) і платити штрафи, якщо їх виробництво не
відповідає прогнозу, що спонукає власників вітряних електростанцій інвестувати в
модернізацію систем прогнозування.
В доповіді зазначено, що над питаннями, пов'язаними з роботою енергетичних
систем з великою часткою сонячної та вітрової енергетики, продовжується активна
робота.
CIGRE. Рекомендації щодо подолання обмежень маштабного
впровадження поновлюваних джерел енергії.
Для аналізу можливих наслідків масштабного впровадження поновлювальних
джерел енергії на стійкість та надійність електричних систем була створена Спільна
Робоча Група технічних комітетів – CIGRE С1/С2/С6.18 (СРГ CIGRE) у роботі якої
прийняли участь більше 50 членів CIGRE, які представляли 24 країни (Канада,
Франція, Португалія, США, Австралія, Італія, Швеція, Данія, Південна Африка,
Фінляндія, Нова Зеландія, Іспанія (материк і Канарські острови), Великобританія,
Ісландія, Угорщина, Ірландія, Норвегія, Китай, Німеччина, Єгипет, Японія, Індія,
Аргентина і Бразилія). СРГ CIGRE розроблено відповідний опитувальник та
отримано 30 завершених звітів з 19 країн Європи, Північної Америки, Океанії та
Азії, 17 операторів ліній електропередач (TSO), двох операторів систем розподілу
(DSO), двох незалежних системних операторів (ISO), чотирьох комунальних служб,
двох дослідницьких асоціацій, одного регіонального оператора передачі (RTO) і
одного університету.
З метою вивчення стану розвитку та можливості максимального впровадження
ПДЕ у вже діючі електричні системи, СРГ CIGRE проведено ряд веб-нарад і 2
наради в Парижі, на яких було розглянуто матеріали отриманих звітів та
безпосередній стан справ у 18 країнах (США, Китай, Канада, країни ЄС,
Великобританія та інші).
Розглянуто наступні питання:
- «при якому відсотку впровадження ПДЕ стабільність напруги стане
проблемою?»;
- «при якому відсотку впровадження ПДЕ стане проблемною динамічна
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стійкість?»;
- «при якому відсотку впровадження ПДЕ стане проблемним контроль за
реактивною потужністю та напругою?»;
- прогнозування розвитку поновлюваних джерел енергії.
При проведенні аналізу були застосовані наступні основні положення і
напрями:
1. Поновлювані джерела були розділені на: несинхронні поновлювані
джерела енергії (НПДЕ, VNSR), синхронні поновлювані джерела (СПД, SR) і взагалі
всі поновлювані джерела (ПДЕ, RES).
2.
Визначення низького, середнього і високого рівня впровадження
поновлюваних джерел енергії для різних енергосистем.
3.
Вплив збільшення генерації НПДЕ а також додавання значних обсягів
генерації НПДЕ на роботу енергосистеми. Зв’язок ступеня впливу від характеристик
існуючої енергосистеми, рівня впровадження НПДЕ, який необхідно досягти, і
одночасно з додатковими інвестиціями, пов'язаними з необхідністю контролю та
управління енергетичною системою.
4.
Мережева інфраструктура, необхідність підвищення стійкості
енергосистеми при збільшенні впровадження НПДЕ до середнього і високого рівнів.
Проблеми для енергосистеми при інтеграції до неї великої кількості та обсягів
генерації НПДЕ. Зважаючи на аналіз таких мережевих питань як:
4.1 Оцінка підходу до ремонту електричних мереж – вплив на організацію
ремонту та технічного обслуговування впроваджених поновлювальних джерел
енергії;
4.2 Розгляд можливостей вдосконалення управління енергосистемою:
- застосування стандартів, розроблених з метою поліпшення управління
генерацією ПДЕ;
забезпечення
узгодженості
безпеки
оперативного
управління
енергосистемою та гнучкості енергосистеми при роботі з ринковими структурами
виробництва та споживання електроенергії;
- потреба в підвищенні гнучкості та продуктивності енергосистеми при
збільшенні НПДЕ, які інтегруються до енергосистеми;
4.3 Оцінка стратегії управління. Стабільність напруги, перехідна стабільність,
реактивна потужність і контроль напруги.
У результаті проведеного аналізу було представлено підсумковий документ
CIGRE «Подолання обмежень для максимального впровадження поновлюваної
енергії». Висновки роботи СРГ CIGRE були систематизовані на загальні і конкретні.
Загальні висновки. Несинхронні поновлювані джерела становитимуть
найбільшу частку у виробництві поновлюваної енергії. Через технічні
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характеристики НПДЕ, динамічні характеристики енергосистеми будуть
змінюватися, що робить більш складним завдання для системних операторів –
щодо відповідності вимог споживача з надійності, безпеки та економічності
постачання електроенергії.
Розуміння можливих змін вхідних даних та їх рівня достовірності має базове
значення для розвитку систем електропостачання – задоволення потреб кінцевих
споживачів електричної енергії. Впровадження поновлюваної генерації
безпосередньо впливає на операційні стратегії, які будуть використовуватись
системними операторами для управління енергосистемою і її характеристиками.
Характеристики нової енергетичної системи мають включати в себе: стійкість до
зовнішніх та внутрішніх загроз, рівня помилок, стабільність напруги і частотний
контроль.
Конкретні висновки, зокрема:
•
суттєвий вплив на розвиток та функціонування великої енергосистеми
має рівень потужності поновлюваних джерел – 10%, при цьому слід враховувати,
що максимальне значення поновлюваних джерел у балансі енергосистеми може
бути значно більшим, особливо в період мінімуму навантажень;
•
при підвищенні рівня впровадження поновлюваних джерел необхідно
переглянути технічні питання обслуговування та ремонту, режимного управління,
впровадження стандартів, стратегії управління, динамічної стійкості, контролю
реактивної потужності та напруги;
•
при підвищенні рівня впровадження поновлюваних джерел потрібно
враховувати необхідність збільшення операційних витрат; витрат на
диспетчеризацію, прогнозування; забезпечення стабільності напруги, рівня
надійності мереж і обладнання; витрат на мережеве проектування та будівництво,
впровадження технологій збереження електроенергії;
•
еволюція енергетичних ринків стане критичним фактором, нові проекти
енергетичних ринків повинні враховувати технічні вимоги енергосистем (гнучкість,
лінійність, контроль частоти та напруги, зберігання енергії);
•
з розширенням несинхронної поновлюваної генерації, управління
енергосистемою і змінами в ній, ймовірно, буде більш складними;
•
розв’язання важливих питань та проблем розвитку енергосистем
залежать від прогнозованого рівня впровадження ПДЕ. Для найвищого рівня,
ймовірно, буде потрібно вивчити такі характеристики, як стабільність напруги,
режими з перехідними і низькими рівнями споживання, частотні характеристики
системи, а також провести аналіз непередбачених обставин. Також необхідно
здійснювати аналіз вимог до гнучкості системи, що мають бути узгоджені з
відповідними ринковими структурами.
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Підсумки рекомендацій СРГ CIGRE операторам енергосистем для
можливості максимального впровадження поновлюваних джерел:
 необхідне визначення державних цілей, які будуть істотно впливати на
роботу енергосистеми. Це може включати максимальне збільшення рівня ПДЕ,
впровадження заходів з підвищення енергоефективності;
 необхідні дослідження для визначення впливу високого рівня впровадження
ПДЕ для конкретних енергосистем. Для вивчення впливу впровадження ПДЕ на
рівні напруги і з'єднувальних перетоків енергії потрібні додаткові технічні
дослідження. Слід очікувати, що ряд обмежень інтеграції ПДЕ можуть бути
обумовлені нестабільністю напруги, зміною реактивної потужності та стійкості при
перехідних процесах;
 необхідно керувати розвитком і змінами в енергосистемі при впровадженні
НПДЕ та нових моделей ринку електроенергії, для чого потрібно удосконалення
методів управління енергосистемою в умовах її інтелектуалізації, включаючи
програмне і апаратне забезпечення, впровадження гнучких систем управління
попитом та пристроїв зберігання енергії.
За підсумками 46 сесії CIGRE «Узагальнюючі світові тенденції розвитку
техніки та технологій для великих електричних систем високої напруги» у числі
проблем, що стоять перед енергосистемами майбутнього, виділено: істотне
зростання населення мегаполісів, посилення екологічних вимог та зміни клімату,
перспективи глобального енергетичного об'єднання, енергетичної безпеки. Нові
технологічні виклики, які необхідно враховувати при формуванні стратегії розвитку
енергосистеми майбутнього: високий рівень розвитку поновлюваних джерел
електроенергії; перспективи зниження собівартості накопичувачів електроенергії;
підвищення рівнів напруги системоутворюючої мережі, розвиток технологій
Microgrids і Big Data (великий обсяг даних).
Широке впровадження ПДЕ, розподіленої генерації, накопичувачів і інших
технологій, таких як управління попитом, справлятимуть істотний вплив на
розвиток традиційних моделей енергетичних ринків і формування енергетичних
балансів. Найближчим часом очікується суттєва зміна ринкових моделей в
електроенергетиці через призму поглибленого впровадження сучасних
інформаційних технологій в усі сфери обігу електричної енергії, як товару.
Все більша увага приділятиметься питанням впливу розподільчих мереж на
надійність об'єднаної енергосистеми. Експерти CIGRE рекомендують розвивати
напрями, пов'язані з підвищенням стійкості енергосистем, стандартизації вимог
приєднання до електричних мереж на всіх рівнях.
Негативні характеристики розподілених енергоресурсів (наприклад,
стохастичність генерації ПДЕ) можуть згладжуватися сучасними технологіями і
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програмними рішеннями:
 автоматизація розподільчої мережі і автоматизація підстанцій
(самовідновлення), адаптивні системи захисту на великих територіях, системи
управління та контролю, гнучкими системами режимного та програмного
управління останнього покоління (FACTS, «розумні» інвертори та ін.);
 управління розподільчими мережами з боку енергокомпанії включає в себе
використання: програмного забезпечення з управління мережами (Distribution
Management System, DMS), програмного забезпечення з управління виробництвом
електроенергії (Energy Management Systems, EMS), систем управління при
відключеннях (Outage Management Systems, OMS), керівництво по управлінню
напругою і реактивною потужністю (IVVC, CVVC), геопросторового управління
об'єктами (GIS), аналітичних програм з хмарними технологіями, програм управління
попитом тощо;
 з боку споживача: впровадження в мережеву інфраструктуру
«інтелектуальних» лічильників (advanced metering infrastructure, AMI), розвиток
систем «розумних» будинків, пристроїв зарядки для електромобілів тощо.
Відповідно до рекомендацій МЕА в умовах активного розвитку ПДЕ та їх
інтеграції в енергосистеми ряд високорозвинених компаній-розробників
інноваційних платформ управління розподіленими енергоресурсами (Blue Pillar,
Enbala, Viridity, Innovari, Powerit Solutions) знаходяться в постійному пошуку
партнерів на рівні енергетичних і комунальних компаній для тестування і
впровадження їх програм, змагаючись при цьому з компаніями, що надають послуги
з управління споживанням (EnerNOC, Comverge), а також потужними
енергосервісними компаніями (Honeywell, Schneider Electric, Siemens, Johnson
Controls / Tyco), які активно адаптують свої програми з управління «великими»
енергосистемами до мікромереж.
3. Формування інтегрованої нормативної бази, стандартизації, технічного
забезпечення «інтелектуальної» електроенергетичної системи
Концепція інноваційного перетворення електроенергетики передбачає
побудову повністю інтегрованої, саморегульованої та самовідновлюваної системи
яка включає в себе всі генерувальні джерела, магістральні та розподільчі мережі та
всі види споживачів електроенергії, з управлінням єдиною мережею
автоматизованих пристроїв у реальному часі з урахуванням споживчого попиту.
Стандартизація мережевої інфраструктури Smart Grid включає, перш за все,
визначення основних понять інфраструктури як масштабованої та інтегрованої
системи уніфікованих показників з метою використання єдиних технічних
параметрів та специфікацій для їх вимірювання та застосування.
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Розроблення єдиної технічної політики та загальних технічних принципів
розвитку Smart Grid у світовій енергетичній сфері здійснюється на основі співпраці
міжнародних організацій, таких як:

Міжнародна організація зі стандартизації
– ISO (International
Organization for Standardization);

Міжнародна електротехнічна комісія – ІЕС (International Electrotechnical
Commission);

Американський Інститут інженерів електротехніки та електроніки
(IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers);

Міжнародний
Союз
електрозв'язку
–
ITU
(International
Telecommunication Union).
Європейські організації із стандартизації:

Європейський комітет зі стандартизації – CEN (European Committee for
Standardization);

Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці – CENELEC
(Comité Européen de Normalisation Electrotechnique);

Європейський інститут із стандартизації у сфері телекомунікацій – ETSI
(European Telecommunications Standards Institute), а також національні органи
стандартизації – NSB (National Standards Body), технічні комітети стандартизації –
ТС (Technical committees) тощо.
Основою нормативно-технічної складової створення «інтелектуальної»
електроенергетичної системи, яка регламентує вимоги, завдання та питання зі
стандартизації є ряд директив, регламентів, стандартів та технічних вимог:

Серія стандартів IEEE 1547 (2003 – 2014 рр.), що регламентують
питання приєднання розподілених джерел енергії до ЕЕС, а також систем
накопичення електроенергії;

Обов'язкові загальноєвропейські вимоги щодо підключення всіх типів
генерувальних установок: Network Code for Requirements for Grid Connection
Applicable to all Generators. // European Network of Transmission System Operators for
Electricity // ENTSO-E. 2013;

Третій Енергетичний пакет ЄС стосовно електроенергетики:

Директива 2009/72/ЄС, якою встановлено основні засади та правила
внутрішнього ринку електроенергії (скасовує Директиву 2003/54/ЄС);

Регламент ЄС №713/2009, яким засновано Агентство з питань співпраці
регуляторів енергії (Agency for the Cooperation of Energy Regulators – ACER);

Регламент ЄС №714/2009 про умови доступу до мереж трансграничного
обміну електроенергією (скасовує Регламент ЄС №1228/2003);

Директива 2004/22/ЄС про вимірювальні прилади (скорочено –
59

Директива M1D);

Директива 2006/32/ЄС про ефективність кінцевого використання енергії
та енергетичні послуги;

Директива 2009/28/ЄС про стимулювання використання енергії з
поновлюваних джерел;

Технічне завдання зі стандартизації М/468 від 29 червня 2010 р. щодо
питань зарядки електричних транспортних засобів;

Директива 2002/58/ЄС Європейського парламенту та Ради про обробку
персональних даних і захисту конфіденційності у сфері електронних комунікацій;

Директива 2006/24/ЄС про збереження даних, створених або оброблених
при наданні загальнодоступних послуг електронних повідомлень або громадських
мереж зв'язку, з внесенням поправок до Директиви 2002/58/ЕС;

Директива 1999/5/ЄС про кінцеве обладнання телекомунікаційних ліній і
радіозв'язку; Комюніке СОМ (2010) 245 про Європейську програму впровадження
цифрових технологій (Digital Agenda for Europe) та ін.
В Європі діє багаторічна практика застосування загальнообов'язкових правил
функціонування і планування розвитку енергосистем на національному рівні – це
Системний Кодекс (Grid Code, Transmission Code) та Кодекс розподільчих мереж
(Distribution Code). Також виробляються єдині правила для енергооб'єднань:
Довідник з експлуатації UCTE (Operation Handbook), Системний кодекс
скандинавських країн NORDEL (Nordic Grid Code), Системні кодекси ENTSO-E
(Network Codes).
Аналогічна ситуація в США і Канаді. Прийнято зведення стандартів щодо
надійності (Reliability Standards), що включає понад 130 стандартів по 14 напрямам:
баланс потужності, експлуатація, релейний захист і автоматика, координація
надійності, дії в аварійних ситуаціях, планування, проектування, телекомунікація,
інформаційна безпека тощо.
При цьому Федеральна енергетична комісія (FERC) несе відповідальність за
забезпечення надійності основної електричної мережі і володіє повноваженнями
щодо затвердження обов'язкових стандартів надійності (з 2007 р.).
Північноамериканська корпорація по надійності електроенергетики (NERC) є
незалежним органом, розробляє і контролює виконання стандартів надійності,
здійснює моніторинг балансової та режимної надійності енергосистем.
В ОЕСР, ЄС та інших розвинених країнах реформування електроенергетики та
лібералізація ринків супроводжувалися посиленням регламентації технологічних
правил роботи енергосистем, створенням системи більш жорстких і обов'язкових
технічних вимог до роботи об'єктів електроенергетики.
Досить серйозну роботу в області стандартизації «інтелектуальної»
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енергетики проводить Міжнародна електротехнічна комісія (ІЕС). У складі ІЕС діє
стратегічна група з Smart Grid. У 2010 р. прийнято дорожню карту, розроблено та
затверджено цілий комплекс стандартів – від найзагальніших системних стандартів
– до вузьконаправлених. Досить активно нарощується нормативна база в області
Smart Grid на найвищому, глобальному рівні. Це той мінімальний базис, починаючи
з якого можна вибудовувати національні та корпоративні стандарти для розвинених
конкурентоспроможних компаній. Понад 100 стандартів в області Smart Grid вже
розроблено в різних технічних комітетах. При цьому, координуючу роль тут відіграє
Німеччина.
Концепція розвитку Smart Grid в енергетиці у більш глобальному розумінні –
це не лише новітні енергетичні технології, але також сучасні інформаційні та
комунікаційні технології білінгу, електронної комерції, моделювання та зберігання
даних, віртуалізації, комп’ютерної безпеки, розподілених обчислень, збору, обробки
та передачі інформації в реальному часі. На сьогодні виділяється три покоління
Smart Grid, що дозволяє послідовно рухатися до цільової моделі:
Smart Grid 1.0 – стан електроенергетичної інфраструктури, при якому
окремі пристрої та об’єкти системи можуть підключатися до мережі без
використання єдиних цифрових стандартів;
Smart Grid 2.0 – стан електроенергетичної інфраструктури, при якому
підключення будь-яких вузлів системи можливо тільки за умови переходу на єдиний
IP-протокол та включення в єдину інтегровану ІР-мережу;
Smart Grid 3.0 – гнучка енергетична система, яка базується на
принципах децентралізованого керування та рівноправності споживача і
постачальника.
Для розвитку систем Smart Grid та створення нормативної бази сьогодні
розробляються сімейства стандартів за напрямами:

стандарти побудови архітектури та організації взаємодії Smart Grid, які
базуються на принципах системної організації;

стандарти послуг, які включають електронну комерцію, організацію
бізнес-процесів, забезпечення безпеки та білінгу (ebix);

стандарти з управління та обміну інформацією в енерго-інформаційних
мережах, які включають «розумні вимірювання», синхронізацію часу, автоматику
підстанцій та енергетичних установок, організацію контролю та діагностики;

стандарти нових енергетичних технологій, які включають «розумні»
пристрої, «інтелектуальні» системи накопичення і перерозподілу електроенергії, а
також енергетичні установки на основі поновлюваних джерел енергії.
Для розв’язання проблем розвитку систем Smart Grid сьогодні вже розроблено
ряд основних сімейств стандартів, це:
61


IEEE 1547 (2003 – 2014 рр.) єдина серія стандартів, що регламентує
питання приєднання розподілених джерел енергії до ЕЕС, визначають вимоги по
інтеграції РГ у високовольтну мережу з загальною потужністю до 10 МВА;
•
IEC 61970 Системи виробництва і передачі електроенергії (EMS); IEC
61968 Системи розподілу електроенергії (DMS) – визначають Загальну
Інформаційну Модель (Common Information Model, CIM), необхідну для обміну
даними між мережами у передавальному секторі (IEC 61970) та розподільному (IEC
61968);
•
IEC 60870-6 – визначає інформаційний обмін між центрами управління;
•
IEC 61850 – універсальний стандарт, який дозволяє впорядковувати
розрізнені дані різних виробників пристроїв релейного захисту й систем
передавання інформації, застосовуваних на підстанціях; сприяє автоматизації
підстанцій та комунікацій, так само як і сумісності їх на основі єдиного формату
даних;
•
IEC 62351 – сімейство стандартів з визначення інформаційної безпеки
операцій управління в електроенергетичних системах;
•
IEC 62056 – регламентує обмін даними для зчитування показників
лічильників, тарифів та контролю навантаження;
•
IEC 61508 – вирішує питання функціональної безпеки, пов’язаної з
електричними /електронними/програмними системами;
•
IEEE P2030 – комплекс стандартів яким визначено принципи
забезпечення інтероперабельності (функціональної сумісності) енергетичних та
інформаційних технологій з елементами енергетичних систем, пристроями
споживачів;
•
NIST SP800 – американський комплекс стандартів. Стандарт NIST
виходить з двох основних принципів побудови системи стандартів, специфікацій і
посібників: першочерговість створення стандартів з функціональної сумісності
ставить на перше місце взаємозв’язок і взаємозумовленість основних складових
інтелектуальної системи; орієнтація на застосування створених стандартів у
міжнародному масштабі. Виходячи з основних складових інтелектуальної системи
(генерація, передавання, розподілення, ринки, операції, сервісний провайдер і
клієнт), пріоритетними для стандартизації, є: широкозонна ситуаційна обізнаність,
управління попитом та енергоефективність для клієнтів, акумулювання
електроенергії, кіберзахищеність, мережна система зв'язку, удосконалення
інфраструктури
вимірювання
енергоспоживання,
управління
мережею
розподілення електроенергії.
Від розвитку «інтелектуальних» мереж (Smart Grid) очікують: підвищення
рівня ефективності електроспоживання, зокрема, за рахунок регулювання попиту
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для зниження пікових навантажень; розв’язання задач динамічного балансу
споживання та генерації на макро- і мікрорівнях з використанням ПДЕ; надійності,
стабільності та безпеки. Окремої уваги заслуговує розгляд питання узгодження
режимів роботи нового інтегрованого обладнання та системи енергопостачання.
Сьогодні розроблено ряд стандартів Smart Grid з контролю та моніторингу
магістральних та розподільчих мереж, засобів релейного захисту. Серед них
особлива увага приділяється стандартам, пов’язаним із приєднанням на паралельну
роботу мінливих поновлюваних джерел розподіленого генерування з існуючими
електроенергетичними системами. Ці стандарти є технологічно нейтральними та
універсальними для всіх видів ПДЕ потужністю до 10 МВт та визначають технічні
вимоги до електроенергетичних систем з ПДЕ. Стандарти включають у себе загальні
вимоги до ПДЕ у нормальних та аварійних режимах, вимоги до показників якості
напруги, паралельної та відокремленої роботи з енергосистемою, вимоги до
підключення та синхронізації генераторів ПДЕ, а також вимоги до проектування,
виробництва, монтажу та введення в експлуатацію.
Основними стандартами які регламентують приєднання на паралельну роботу
ПДЕ, є комплекс стандартів IEEE 1547, що складає технічний базис для інтеграції
різних технологій генерації електричної енергії з існуючою мережевою
інфраструктурою. Впровадження цих стандартів матиме вирішальну роль у виборі
напряму подальшого розвитку електроенергетики у цілому і мереж розподіленої
генерації зокрема, з урахуванням можливості експорту енергії.
Комплекс стандартів ІЕЕЕ 1547 містить ряд документів, спрямованих на
забезпечення взаємодії та пов’язаності між розподіленими ресурсами,
інтегрованими до складу енергетичних систем, визначають процедури приєднання
розподілених джерел енергії (РДЕ) до енергосистеми; регламентують питання щодо
обміну інформацією, моніторингу та контролю РДЕ; визначають вимоги до
обладнання та його експлуатації у відокремлених локальних енергосистемах з РДЕ
тощо.
Ряд міжнародних та національних нормативних документів та стандартів, що
відносяться до забезпечення інформаційної безпеки систем диспетчерського
управління та збору даних (SCADA), автоматизованих систем управління
технологічним процесом (АСУ ТП) і Smart Grid з коротким описом даних
документів наведено у додатку 1.
Винятково важливу роль в інфраструктурних аспектах технічного
регулювання
систем
постачання
електроенергії
відіграє
Міжнародна
електротехнічна комісія. Радою IEC сформовано понад 100 стандартів, які є
обов’язковими та суттєво впливають на будь-яке рішення щодо побудови системи
Smart Grid та додаткових інтерфейсів. Зокрема, міжнародний стандарт «розумних
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мереж» IEC 60050 містить стандартизовані визначення для Smart Grid та засобів
вимірювання електричної енергії, регламентованих в стандартах серії: IEC 62052
(частини 11, 21 і 31), IEC 62053 (частини 11, 21, 22, 23, 24, 31, 52, 61), IEC 62054
(частини 11 і 21), IEC 62058 (частини 11, 21 і 31), IEC 62059 та IEC 62056.
Стандартом також визначено правила щодо процедур підключення розумних
вимірювальних приладів.
Окрім основних стандартів, IEC також запропоновано ряд важливих
стандартів для Smart Grid щодо сервісно-орієнтованої еталонної архітектури
(IEC/TR 62357), стандартів управління комунікаціями (IEC 60870-6 TaSe2),
автоматизації розподілу (IEC/ TR 61334 – DLMS), електромобілів (IEC / TR 61334 –
DLMS), вимірювання розподілу електроенергії в системі управління DMS (Demand
Management Side); розподілених енергетичних ресурсів (DER); роботи лічильників
(AMI); управління попитом (DR) (IEC 62051-54/58-59) та сервісно-еталонної
архітектури (SOA) (IEC/TR 61968, IE/TR C 61970).
Нові пристрої, девайси, гаджети, розумні будинки, електромобілі потребують
впровадження відповідних стандартів. Відповідно до цього сьогодні розроблені
стандарти з розподіленої генерації (IEC 60904, IEC/TS 62257 та IEC 62446);
інтерфейсів реагування на попит на електроенергію (ISO серії 16484, EN 50090, EN
50428, EN 13321 і EN 50491, AS/NZS 4755); зі зберігання електроенергії (ISO 6469-1,
IEC 61982 і IEC 62619); з розумної автоматизації (ISO серії 16484, IEC 14543-3, серії
EN13321, EN 13757 AS/NZS 4755), у тому числі будівель (ISO 16484, серії
EN50090); електромобілів (IEC 62196 (частини 1,2, 3), IEC 61851, AS/NZS 4755.3.4
серії AS/ISO 8713, ISO/IEC15118, IEC 60364-5 (частини 53 і 55), AS/ISO серії 8713)
та інші.
Європейським організаціям зі стандартизації, таким як CEN, CENELEC та
ETSI Мандатом Європейської комісії зі стандартизації M/490 (Smart Grid Mandate –
Standardization Mandate to European Standardization) делеговано повноваження на
виконання робіт зі стандартизації в рамках європейської системи зв’язку та
електроенергетики, а також пов’язаних з ними процесами, які сприятимуть наданню
високого рівня послуг на основі Smart Grid. У рамках мандату M/490 також
передбачено роботу з оновлення структури стандартів для розгортання Smart Grid з
підтримкою обміну інформацією (моделі даних, протоколи передачі даних) та
інтеграцією всіх користувачів у роботу електроенергетиичної системи спільно з IEC,
ISO, ITU та ін.
Для реалізації означених завдань організаціями CEN, CENELEC та ETSI було
створено Координаційну групу SG-CG Esos та сформовано робочі групи
CEN/CENELEC/ETSI, якими у 2015 р. представлено звіти з проведених досліджень.
Результати досліджень дозволять використовувати кращі практики застосування
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інформаційних технологій (ІТ), удосконалювати системи диспетчерського та
технологічного управління, підвищувати ефективність використання ІТ в процесі
управління електроенергетичними режимами енергосистем. Злагоджена робота
енергосистем потребує функціональної сумісності стандартизованих протоколів
безпеки даних (стандарти IEC/TS 62351, IEC/TS 62351, ISO/IEC 27001, ANSI/ISA-99,
ITU-T); комунікаційних протоколів (стандарти IEC/TR62357, IEC 61970-1 і IEC
61968); електромагнітної сумісності (стандарти IEC серії 61000) та взаємозв’язку
протоколів (стандарти IEC 60904, IEC 62446, IEC/TS 62257).
На основі стандартизованих процесів в ЄС сьогодні концептуально
змодельовано перспективну функціональну європейську еталонну архітектуру Smart
Grid, яка передбачає взаємозв’язок та взаємодію стандартних інтерфейсів відповідно
до європейського ринку електроенергії та енергетичної системи в цілому.
Розвиток «інтелектуальних» мереж
окрім директив, регламентів та
стандартів потребує застосування рамкових керівних принципів щодо експлуатації
систем передачі та постачання електроенергії (Framework Guidelines on Electricity
System Operation), на базі яких ENTSO-E розробляє відповідні мережеві кодекси.
Після оцінки і рекомендацій ACER, остаточна редакція положень кодексу подається
на затвердження до Європейської Комісії через процедуру комітології, під час якої
країни-члени перевіряють і погоджують документ перед тим, як він стане діючим
законодавчим актом Європейського Союзу.
Загальноєвропейські кодекси ENTSO-E утворюють нормативну базу нового
рівня для забезпечення функціонування і розвитку об'єднаної енергосистеми
Євросоюзу. Розроблення загальних правил відображає потужні інтеграційні
процеси, посилення ролі регулюючих органів, зміни структури генерації в умовах
підвищення частки ПДЕ. При цьому зберігається принцип спадкоємності розвитку
технічних стандартів з урахуванням необхідності їх актуалізації.
Регламентом 714/2009 підтверджено необхідність впровадження у сфері
електроенергетики
національних
системних
(мережевих)
кодексів,
що
встановлюють загальнообов'язкові правила, необхідні для планування та режимного
управління роботою енергосистем (п. 7 ст. 8, ЄС / 714/2009).
ENTSO-E наразі розроблено вісім мережевих кодексів, що базуються на
певних принципах, визначених Європейською Комісією. Ці кодекси регламентують
діяльність європейської енергосистеми, технічні вимоги до сторін, які
приєднуються до системи, та діяльність загальноєвропейського енергетичного
ринку (додаток 2).
У положеннях кодексів значна увага приділяється регламентації сектора
розподілу, в першу чергу, в частині технологічного приєднання до ЕЕС установок
розподіленої генерації. Сфера стандартизації мережевого кодексу вимог на
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приєднання до генерувальних об’єктів (RfG):
• стійкість генерувальних установок до змін частоти електричного струму та
участь в автоматичному регулюванні частоти;
• стійкість до тривалих змін і короткочасного зниження напруги, участь у
регулюванні напруги і реактивної потужності;
• участь у відновленні енергосистеми, у т.ч. підйом електростанції «з нуля» і
робота в ізольованому режимі;
• оснащеність пристроями автоматичного захисту і засобами вимірювання;
• моделювання сталих і перехідних режимів, в т.ч. наявність описів моделей і
формату даних, розрахунок величини струмів КЗ тощо.
Мережевий кодекс про балансування електроенергії (NC) встановлює правила
взаємного надання послуг з балансування усіх видів послуг щодо регулювання
режимів роботи енергосистем. Мережевий кодекс про балансування електроенергії
направлений на зміну ситуації в Європі, за якої більшість послуг з балансування
надаються на національному рівні. Метою кодексу є запровадження розширеного
ринку, що дозволяє використовувати різні енергетичні ресурси для виробництва
електроенергії. Кодекс направлений на повну інтеграцію, координацію та
гармонізацію правил балансування з метою спрощення торгівлі енергоресурсами.
Кодекс являє собою детальне керівництво щодо забезпечення балансової
надійності енергосистем, включаючи встановлення загальних принципів проведення
розрахунків і закупівель необхідних резервів потужності з метою підтримки
номінальної частоти, а також загальну методологію активації і відновлення резервів.
Основними цілями кодексу є:
a) посилення ефективності балансування енергосистем, а також
функціонування європейського та національних балансуючих ринків;
b) інтеграція балансуючих ринків і стимулювання обміну системними
послугами для забезпечення надійності і стійкості;
c) забезпечення ефективної довгострокової діяльності з розвитку європейської
енергосистеми і всього енергетичного сектора в ЄС, сприяння ефективній і
злагодженій роботі ринків на добу наперед, внутрішньодобового і балансуючого
ринків;
d) забезпечення законності, недискримінаційності і прозорості ринкових
процедур із закупівлі послуг з балансування, виключення небажаних перешкод для
нових учасників енергоринків, посилення ліквідності балансуючих ринків,
запобігання порушенням на внутрішніх електроенергетичних ринках;
e) полегшення застосування механізму цінозалежного споживання (demand
response), у тому числі за рахунок об'єднання об'єктів генерації та систем
акумулювання енергії, забезпечення їх конкурентоспроможності з іншими послугами
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по балансуванню енергосистеми і, в разі необхідності, забезпечення для таких
енергооб'єктів можливості незалежного надання послуг для окремих об'єктів
споживання;
f) сприяння участі в енергоринку ПДЕ-генерації та підтримка цілей ЄС щодо
впровадження в європейську енергосистему генерації на ПДЕ.
Положення кодексу NC поширюються на системних операторів магістральних
і розподільчих мереж, національні регулюючі органи, ACER, ENTSO-E, треті
сторони, сфера діяльності яких відповідає положенням кодексу, а також на
учасників енергоринку.
Мережеві кодекси про експлуатаційну безпеку, про оперативне планування та
надання графіків навантаження, про регулювання частоти та активної потужності
включені до рамкових керівних принципів з експлуатації системи.
Приклади технічних вимог кодексів NC та RfG

о.е. – относительные единицы
Джерело: Совместное заседание секции технического регулирования в электроэнергетике
и секции тепловых электростанций CIGRE, 2015
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Національними системними кодексами деталізуються вимоги щодо
приєднання та функціонування генерації в складі енергосистеми, включаючи вимоги
щодо діапазону частот, напруги в мережі, маневреності та технологічного мінімуму
енергоблоків.
Досвід об'єднаної енергосистеми Європи показав, що несвоєчасна
регламентація технічних вимог до об'єктів РГ може призвести до зниження
надійності функціонування енергосистеми. Відслідковується залежність між
глибиною проникнення ПДЕ в енергосистему та спрямованістю і жорсткістю
технічних вимог, які до них пред'являються, з урахуванням встановленої потужності
об'єктів РГ відносно загальної потужності енергосистеми.
В умовах впровадження систем Smart Grid вдосконалюються підходи до
управління ЕЕС, забезпечення стійкості та надійності а також підвищення
ефективності. У відповідь на створення «інтелектуальної» ЕЕС завдання з
режимного управління потребують впровадження нових технологій: динамічної
оцінки надійності (DSA), пристроїв векторних вимірювань (PMU), систем
глобального моніторингу (WAMS), динамічної оцінки здатності навантаження ліній
електропередачі (DLR) та підвищення їх пропускної спроможності (FACTS), а також
необхідності перегляду оцінки та управління ризиками тощо.
Аналіз європейського досвіду показує, що реформування відносин в
електроенергетиці характеризується системністю розвитку нормативного
регулювання. Практично у всіх країнах впроваджена розвинена система
організаційно-технічних норм і правил системного значення, що встановлюються
загальнонаціональними документами обов'язкового характеру. Ці вимоги
гармонійно доповнюються стандартами на обладнання та пристрої об'єктів
електроенергетики, які розробляються національними і міжнародними
організаціями зі стандартизації у співпраці з професійними асоціаціями.
4. Європейський Союз. Створення ефективної, надійної та безпечної
енергетичної мережевої інфраструктури, впровадження «інтелектуальних»
електромереж
Європейською Комісією у 2010 р. прийнято базовий документ енергетичної
політики – «Енергетика 2020. Стратегія конкурентної, сталої та безпечної
енергії» (Енергетика 2020). Енергетичною стратегією визначено відповідні цілі у
сфері енергетики та зміни клімату на 2020 р. – скоротити викиди парникових газів
на 20%, збільшити частку поновлюваних джерел енергії до 20% і підвищити рівень
енергоефективності на 20%. Пріоритет на декарбонізацію енергетичного сектора
закладено в усі сценарії перспективного розвитку енергетики в Євросоюзі.
При позитивній динаміці у реалізації цілей «20-20-20», наступним кроком
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стало прийняття Європейською Комісією (ЄК) 25 лютого 2015 р. пакету документів
Енергетичного союзу СОМ (2015) 80 «Рамкова стратегія для сильного
Енергетичного союзу з прогресивною політикою щодо клімату до 2030 року»
(Стратегія Енергетичного союзу до 2030 р.) та «Дорожня карта для Енергетичного
союзу до 2050 р.», в яких визначено конкретні цілі для країн-членів ЄС: зниження
викидів парникових газів на 40%, поліпшення енергоефективності на 27% і
підвищення на 27% використання поновлюваних джерел енергії в енергетичній
структурі Євросоюзу, що значно перевищує раніше прийняті відповідні показники
в Енергетичній стратегії ЄС до 2020 р.
Основні

напрями

досягнення

цілей

щодо

розвитку

ПДЕ

визначено

положеннями Директиви 2009/28/ЄС. Директивою встановлено загальні цілі щодо
розвитку енергетики з ПДЕ з метою досягнення спільної мети в 20% частки енергії з
ПДЕ у валовому кінцевому споживанні енергії у структурі загального споживання
енергії країн-членів ЄС до 2020 р. та 27 % до 2030 р. Згідно з Директивою кожна
країна-член ЕС приймає свої Національні плани в яких відображаються показники
використання ПДЕ в загальному балансі енергоспоживання країн-членів ЄС
(додаток 3). За цих умов все більше уваги приділяється розвитку розподіленої
генерації з розширенням використання у відповідних сферах економіки енергії
вітру, сонця, теплових насосів, біомаси тощо, що сприятиме зниженню
імпортозалежності країн та реалізації амбітних зобов’язань з декарбонізації
економіки.
Згідно даних звіту «Частка вітрової енергії в енергосистемі 2017. Щорічна
збірка статистичної інформації щодо берегової та морської вітрової енергії»
(«Wind in Power 2017. Annual combined onshore and offshore wind energy statistics»)
Європейської вітроенергетичної асоціації (WindEurope), частка енергії вітру у
загальній встановленій потужності ЄС стала другим за величиною видом
потужності виробництва електроенергії та першим серед ПДЕ.
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Загальна встановлена потужність у країнах ЄС за 2005 - 2017 рр.

Джерело: Wind in Power 2017. Annual combined onshore and offshore wind energy statistics

Європа демонструє свою невідступність від взятого курсу на низьковуглецеву
енергетику і щорічно виводить з експлуатації енергоустановки на викопному паливі:
у вугільній енергетиці виведено – 7,51 ГВт, у газовій – 2,25 ГВт, у нафтовій – 2,19
ГВт. Всього за 2017 рік було введено 28,3 ГВт потужностей енергоустановок, з яких
на ПДЕ довелося 23,9 ГВт (85%), більше половини від загальної встановленої
потужності склала вітроенергетика – 55,3%, сонячні електростанції посіли друге
місце з 21,5% (або 6 ГВт).
У загальному енергобалансі Європи частка вітроенергетики тепер становить
11,6% і займає друге місце після електростанцій, що працюють на природному газі.
Загальна встановлена потужність всіх ВЕС у Європі досягла 169 ГВт (153 ГВт – це
вітроелектростанції наземного базування, а 16 ГВт – морського, 156 ГВт – у країнахчленах ЄС).
Станом на 2016 р. дев’ять країн ЄС (Ісландія, Фінляндія, Литва, Швеція,
Естонія, Румунія, Латвія, Болгарія та Італія) вже досягли запланованого рівня
впровадження ПДЕ до 2020 р. (додаток 3). Частка поновлюваної енергії у валовому
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кінцевому споживанні енергії країн-членів ЄС на кінець 2017 р. становила 20%.
За оцінкою Єврокомісії, за період 2012 – 2020 рр. в ЄС має бути введено
додаткові потужності з генерації поновлюваної теплової енергії в еквіваленті
29 млн т нафти на рік, електричної енергії – в еквіваленті 39 млн т нафти на рік. За
рахунок розвитку ПДЕ у передбачуваних обсягах в країнах ЄС можливе зниження
витрат до 30 млрд євро за рік на імпортовані енергоресурси.
Важливим проявом сучасних енергетичних тенденцій є трансформація
енергетичних ринків у відповідності до Третього енергетичного пакету ЄС, що
разом з оцінкою впровадження інноваційних технологій в енергетиці та активізації
розвитку ПДЕ, дозволяє визначити основні особливості та тенденції розвитку
сучасної енергетики та формування відносин між суб’єктами енергетичних ринків
на найближчі 10 – 20 років і надалі. Насамперед, це такі загальні особливості та
тенденції:
•
послідовне зниження питомих витрат енергії та підвищення
енергоефективності;
•
розвиток ПДЕ та поступове витіснення ними викопних палив;
•
суцільне впровадження інформаційних та цифрових технологій за
повним енергетичним ланцюжком, управління ним та обліку енергії: видобуток та
переробка (підготовка) палива, виробництво та трансформація енергії,
транспортування, розподілення, зберігання та споживання енергії;
•
ширше впровадження беземісійних та низькоемісійних технологій у
промисловості, на транспорті й у побуті, що сприяє декарбонізації навколишнього
природного середовища;
•
посилення тенденцій на досягнення децентралізації енергопостачання,
переходу до автономізації енергозабезпечення та можливості альтернативного
енергозабезпечення споживачів енергії через диверсифікацію джерел та маршрутів
постачання енергії та палив, розвитку ПДЕ, «інтелектуальних» мереж та цифрових
технологій;
•
демонополізація та створення конкурентних енергетичних ринків, у т.ч.
ринків електричної енергії та природного газу, за рахунок розмежування функцій з
продажу електроенергії чи природного газу від функцій з їх транспортування
(розподілення);
•
широке впровадження економіко-математичних методів і моделей з
метою якісного аналізу стану, прогнозування та оптимізації розвитку об’єктів
енергетичної інфраструктури.
За попередніми даними спільного звіту «The European Power Sector in 2017»,
грудень 2017 р., підготовленого центрами Sandbag (Англія) і Agora Energiewende
(Німеччина), у 2017 р. (на основі статистичних даних Eurostat) на вітряних,
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сонячних і біопаливних електростанціях в ЄС було вироблено 20,9% загального
обсягу електроенергії, тоді як на електростанціях, що працюють на вугіллі – 20,6%,
на природному газі –19,7% та на ГЕС – 10,9%. При цьому, на першому місці, як і
раніше, залишаються АЕС з часткою 25,6%.
Генерація електроенергії в ЄС за видами палива

Джерело: Eurostat, грудень 2017

Слід відмітити, що за останні 10 років споживання первинної енергії в ЄС
скоротилося на 10,2% за збільшення виробництва ВВП приблизно на таку ж саму
величину. Це свідчить про значні зрушення в економіках країн-членів ЄС у сфері
запровадження енергоефективних технологій та зміни структури економіки з
постійним зростанням ролі інноваційної складової та зниженні обсягів енергоємного
виробництва.
Основними цілями та пріоритетами Енергетичного союзу згідно проекту
нової концепції розвитку європейської енергетичної сфери – Четвертого
енергопакету ЄС передбачено: створення єдиної архітектури ринку електроенергії;
сприяння успішній ринковій інтеграції електроенергії, що генерується ПДЕ;
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забезпечення подальшого підвищення енергоефективності європейської економіки.
Для розв'язання цих проблем Єврокомісією розпочато підготовку до прийняття
нового енергетичного пакету – «Winter energy package» (Зимовий енергопакет).
Концепція Четвертого енергопакету представлена в доповіді Єврокомісії
«Чиста енергія для всіх європейців» (Clean Energy for All Europeans, COM(2016) 860
final, 30.11.2016). У цілому проектом Четвертого пакету визначено три основні
цілі: 1) досягнення глобального лідерства в сфері ПДЕ; 2) забезпечення кращих умов
для споживачів; 3) пріоритетність енергоефективності.
У цілому визначено пропозиції та заходи з підвищення енергоефективності,
децентралізації генерації, прискорення інновацій у сфері чистої енергії і
модернізації будівель та екодизайну, розвитку ПДЕ, вдосконалення структури ринку
електроенергії, правил постачання та регулювання для Енергетичного союзу.
Передбачено також заходи щодо стимулювання державних і приватних інвестицій,
сприяння підвищенню рівня конкурентоспроможності промисловості Євросоюзу і
пом’якшення соціальних наслідків переходу до екологічно чистої енергії.
Згідно проекту Четвертого енергопакету, частка виробленої ПДЕ
електроенергії, яка нині складає 20,9%, до 2030 р. має перевищувати 50%, у
результаті чого очікується значне підвищення впливу ПДЕ на процес режимного
балансування всієї європейської енергосистеми.
Програмні документи ЄС у сфері енергетики вимагають від держав
встановлення орієнтовних національних завдань щодо виробництва з ПДЕ на
внутрішньому ринку електричної енергії, що узгоджуються із загальним
орієнтовним завданням ЄС, яке становить 12 % валового національного споживання
електроенергії. Такі вимоги передбачають передусім розвиток потужностей ПДЕ,
шляхів їх інтеграції в єдину енергосистему через з’єднання розподілених
енергетичних ресурсів в електричні мережі тощо.
Відповідно до цього Єврокомісією для національних регуляторів і
національних операторів системи передавання поставлено ключове завдання на
найближче десятиліття – відпрацювання системи балансування попиту та
пропозиції як через нарощування додаткових маневрених потужностей, так і через
вдосконалення системи управління попитом на електроенергію. Ринки повинні
будуть надати можливість для короткострокової торгівлі електроенергією, щоб
відображати підвищені пропозиції електроенергії, що генерується ПДЕ. Також має
зрости частка ПДЕ в системах опалення та охолодження. Відповідно до цього у
новому енергетичному пакеті управління попитом (DR) із застосуванням новітніх
«розумних» технологій відведено важливу місію щодо згладжування стохастичності
обсягів виробництва і споживання електроенергії.
Єврокомісією пропонується після 2020 р. скасувати порядок, за яким
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установки, що генерують електроенергію з ПДЕ мають право першочергового
підключення до електромереж. За оцінкою Єврокомісії, настав час вирівняти
правомірність доступу до ринку для всіх виробників і технологій, оскільки право
першочергового підключення ПДЕ до енергомереж порушує умови конкуренції.
Винятки можуть бути прийняті лише для об’єктів побутового сектору з потужністю
500 кВт і менше (після 2026 р. – до 250 кВт).
У подальшому розвиток енергоринку, за висновками Єврокомісії, полягатиме
у розширенні систем розподіленої генерації, де підприємства, енергокооперативи
та окремі домогосподарства перетворюються на учасників ринку і мають
можливість генерувати, зберігати та використовувати для власного споживання
електроенергію з ПДЕ. Це дозволить не тільки значно збільшити частку
мікросистем, які мають високий рівень автономності, а й залучити нові інвестиції у
розробку інновацій для розвитку потужних систем збереження енергії, а також
відповідної смарт-системи контролю. У свою чергу, це також збільшить гнучкість
ринку короткострокових договорів, дозволить більш ефективно реагувати на попит
в умовах пікового споживання та покривати його за рахунок акумульованої енергії.
Проект Четвертого енергопакету несе в собі подальші завдання з
реформування енергоринку для підвищення його гнучкості як при організації
виробництва, так і споживанні електроенергії. Відповідно до цього система
ціноутворення на електроенергію для споживачів має стати більш гнучкою –
збільшуватися під час пікового споживання та зменшуватися в період зниження
попиту. У результаті споживач електроенергії за допомогою нових технологій стане
активним учасником ринку, отримавши можливість не тільки використовувати, а й
генерувати, продавати і зберігати електроенергію з відчутною для себе вигодою.
Сьогодні на ефективно працюючих європейських конкурентних ринках
активно опрацьовуються та впроваджуються системи «управління попитом»
(Demand response, DR) – добровільне зниження споживачем рівня
електроспоживання у відповідь на зміну ціни, що впливає на зниження потреби в
додаткових регулювальних потужностях і сприяє зниженню інвестиційних витрат.
Управління
попитом
передбачає
можливість
зниження
рівня
електроспоживання кінцевими споживачами за появи відповідних економічних
сигналів ринку електроенергії, коли споживачі добровільно змінюють графік
електроспоживання за визначеним тарифом на ринку «на добу наперед» без
додаткових вказівок від системного оператора, з отриманням відповідної
винагороди за здійснення такого зниження рівня споживання. Система DR дозволяє
не лише зменшити витрати споживачів на електроенергію, але й сприяє її
здешевленню на оптовому ринку, підвищенню рівня надійності енергосистеми,
зниженню потреби в додаткових генерувальних потужностях і, відповідно,
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скороченню обсягу інвестування на їх введення.
Рівень впровадження систем DR в країнах ЄС значно відрізняється.
Управління попитом активно задіяне на електроенергетичних ринках
Великобританії, Ірландії, Фінляндії та Франції, а також у Данії та Німеччині, що
представлено на рисунку.
Зокрема, системним оператором Данії (Energinet. dk.) у 2010 р. за фінансової
підтримки ЄС розпочато реалізацію загальноєвропейського проекту EcoGrid EU,
завдяки якому можливо отримувати додаткову потужність для підтримки балансу
енергосистеми за рахунок «гнучкого» енергоспоживання у розподільчій мережі з
великою часткою ПДЕ.
DR на електроенергетичних ринках ЄС

Джерело: Explicit Demand Response in Europe - Mapping the Market 2017, 2018, Smart Energy
Demand Coalition (SEDC), http://www.smartenergydemand.eu/

За програмою Єврокомісії в Іспанії також реалізується демонстраційний
проект управління попитом Demand side Management, в рамках якого запроваджено
новий інструмент – Interruptibility Service (IS), із добровільним залученням
споживачів, в основі якого лежить економічна зацікавленість.
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Генерувальне обладнання споживачів, включаючи панелі сонячних батарей,
стає все більш поширеним, надаючи домогосподарствам більше можливостей для
виробництва власної електроенергії та участі в регулюванні попитом відповідно до
обсягів власного виробництва і здійснення поставок електроенергії на оптовий
ринок. Домашні електроприлади стають все більш «інтелектуальними» і можуть
відповідно реагувати у відповідь на сигнали, одержувані від енергосистеми, що
забезпечує більш високий рівень участі споживачів у балансуванні виробництва і
споживанні електроенергії. При триваючому зростанні цін на електроенергію участь
споживачів в управлінні попитом буде збільшуватися, оскільки їх
приваблюватимуть фінансові вигоди і переваги, пов'язані з ефективністю
енергоспоживання в умовах здійснення управління попитом.
4.1. Проекти управління попитом на національних ринках Данії та Іспанії
4.1.1. Проект управління попитом EcoGrid EU, Данія
Енергосистема Данії має міжсистемні зв'язки з енергосистемами Німеччини,
Швеції і Норвегії. Магістральні ЛЕП напругою 400 кВ і міжкардонні зв'язки з
сусідніми країнами перебувають у власності і під управлінням компанії Energinet.dk.
Розподільчі мережі напругою 132/150 кВ належать регіональним операторам мереж,
за винятком ЛЕП напругою 132 кВ у Північній Зеландії, придбанної компанією у
2008 р.
Данія, виконуючи амбітне рішення про відмову від використання в
енергетичному балансі викопних видів палива, за останнє десятиріччя стала однією
з провідних країн ЄС з розвитку та ефективного використання ПДЕ, а також
впровадження механізмів управління попитом.
Структура виробництва електроенергії в Данії зазнала значних змін протягом
останніх 30 років. Починаючи як система з обмеженою кількістю централізованих
електро- та теплостанцій, вона перетворилася на систему розподіленої генерації на
основі ПДЕ. Загальна виробнича енергетична потужність становить близько
13660 МВт, з високою часткою електроенергії від вітрових електростанцій (35,8%).
Щорічне споживання електроенергії у 2015 р. склало 32,5 ТВт⋅год. За
державною програмою обсяги споживання електроенергії з 2016 по 2024 рр.
зростуть додатково на 3,7 ТВт⋅год з майже повним переходом до 2050 р. на ПДЕ.
Відповідно до статистичного звіту «Renewable Power Generation Costs in 2017»
Міжнародного агентства з поновлюваних джерел енергії (IRENA), у 2017 р. загальна
встановлена потужність об'єктів поновлюваної енергетики в Данії складала
3656 МВт в 2007 році, 4931 МВт в 2010 році і 7323 МВт у 2016 р. Зокрема, частка
виробництва вітрової енергії становила майже 42%. В умовах збільшення частки
вітрової генерації одночасно із застосуванням електричного опалення, послуги
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базового завантаження електростанцій було максимально зменшено. При цьому
більшість електростанцій було модернізовано для підвишення їх маневреності.
Наприклад, вугільна когенераційна електростанція Есб'єрга сьогодні спроможна
працювати в регульованому режимі з навантаженням 10 – 20% при швидкості
набору потужності 3 – 4% за хвилину.
Крім цього в країні створено умови використання котелень, як регуляторів
нестабільності виробництва вітряних електростанцій шляхом набору та
послідуючого зберігання в них тепла в умовах низьких цін на електроенергію та при
підвищеному вітровому навантаженні, що є одним із механізмів управління
попитом. Крім того, такі агрегати когенерації надають системні послуги в якості
операційних резервів.
У 2016 р. в Данії збільшено інвестиції у поновлювану енергетику на 102% – до
2,7 млрд дол. Порівняно з 2001 р., встановлена потужність данської вітроенергетики
зросла більш ніж у два рази, досягнувши 5,3 ГВт. (чисельність населення Данії
складає близько 5,7 млн осіб).
Перехід країни на ПДЕ буде означати абсолютну енергетичну незалежність і
значне поліпшення екології. Данія планує створити практично замкнуту
енергосистему.
За інформацією данської енергетичної асоціації
Dansk Energi,
вітроенергетикою Данії вироблено в 2017 р. 14700 ГВт⋅год або 43,6% електроенергії
в країні. За даними доповіді МЕА, з оцінки успіхів у галузі впровадження
технологій ПДЕ у світі «Tracking Clean Energy Progress 2017», у 2016 р. Данією було
досягнуто рекордно низькі ціни в області прибережної вітряної енергетики – 65 дол.
США за МВт⋅год.
До 2020 р. вітроенергетика буде забезпечувати близько 50%, а ПДЕ в цілому
(включаючи біомасу і сонячну енергетику) – 80% загального обсягу споживання
електроенергії.
На початок 2018 р. у Данії працює всього 3 вугільні електростанції, одну з
яких, за даними Міністерства енергетики та клімату, планують закрити до 2023 р., а
ще одну до 2028 р. Данською енергетичною компанією Dong Energy, у 2017 р.
розпочато переведення третьої вугільної електростанції Asnæs Power Station
(потужністю 782 МВт) на використання деревної тріски. Планується, що проект
буде завершено до кінця 2019 р.
Незважаючи на високу частку нестабільної генерації на основі вітру, за
висновками МЕА, данська енергосистема є однією з найбільш надійних у світовій
енергетичній сфері.
Основними викликами, що стоять перед енергосистемою Данії, є забезпечення
можливості гнучкого управління сезонними змінами обсягів енергоспоживання,
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коливаннями виробництва електроенергії за рахунок поновлюваних джерел енергії,
піковим навантаженням, короткостроковими послугами з підтримки балансу
енергосистеми.
Системи
управління
попитом
активно
впроваджуються
на
електроенергетичному ринку Скандинавських країн. Більше 10 років тому за
дорученням Асоціації операторів магістральних мереж Скандинавії NORDEL
операторами магістральних мереж Данії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії та Швеції
було прийнято національні стратегії з розширення застосування управління попитом
на території їх обслуговування. Стратегічним планом намічено через управління
попитом забезпечити балансування виробництва і споживання електроенергії в
енергосистемі при стохастичності виробництва ПДЕ.
Для Євросоюзу Данія здійснює ряд пілотних проектів у цій галузі, одним з
яких є EcoGrid EU. Основна ідея проекту полягає в тестуванні ринкових механізмів,
близьких до стадії введення в експлуатацію, які дозволять отримати додаткову
потужність для підтримки балансу енергосистеми за рахунок гнучкого споживання.
Проектом передбачено продемонструвати ефективність роботи системи
розподільчих мереж з високою часткою інтеграції ПДЕ. Місцем реалізації проекту
EcoGrid EU став данський острів Борнхольм у Балтійському морі, де виробляється
на основі ПДЕ понад 50% електроенергії, що споживається.
Загальний бюджет проекту склав 21 млн євро, близько половини – кошти ЄС.
Проект розпочато з ініціативи системного оператора Energinet.dk у березні 2011 р.
терміном на чотири роки. Координатором проекту виступила норвезька компанія
SINTEF, напрямами діяльності якої є дослідження, технології, екологія, безпека,
інновації тощо.
Концепція проекту полягає у тому, що через надання цінових сигналів у
режимі реального часу з урахуванням стану енергосистеми, споживачі беруть участь
у підтримці балансу енергосистеми з раціональним використанням пропускної
здатності розподільчих мереж за рахунок регулювання попиту на електроенергію в
умовах використання власної генерації або систем зберігання електроенергії.
Інноваційний досвід, набутий в рамках проектів з дослідження, розробок та
демонстрації відповідних технологій в Європі і США, було використано для
створення та впровадження стійкої платформи інформаційно-комунікаційних
технологій та інформаційної архітектури EcoGrid EU. Оскільки результати проекту
можуть бути реалізовані на території всієї Європи, його партнерами стали 15
компаній ЄС (Elia Group, IBM, Siemens тощо) з різних регіонів Європи.
Тільки у 2010 р. витрати системного оператора Energinet.dk на надання
системних послуг перевищили 100 млн євро, що привело до розгляду механізму
управління попитом в якості пріоритетного і найбільш економічного способу
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управління перевантаженнями при передаванні електроенергії розподільчими
мережами, а також в якості ресурсу надання системних послуг і підтримки балансу
енергосистеми.
Пропозиції з регулювання системних послуг були включені до прийнятих
урядом країни основних положень Енергетичної стратегії Данії до 2025 р.
Модель ринку в режимі реального часу EcoGrid EU є продовженням існуючих
систем управління енергосистемою і балансування ринків електроенергії в Європі. У
результаті, такі проблеми, як помилки прогнозування, пов'язані з мінливістю
виробництва вітряної електроенергії, на регульованих ринках будуть мінімізовані.
Створення ринку в режимі реального часу вважається одним з найбільш
ефективних шляхів подолання труднощів енергосистеми, пов'язаних з ростом частки
ПДЕ при генерації електроенергії. Ринок EcoGrid EU дозволить підвищити рівень
участі споживачів у регульованому ринку електроенергії, скоротить витрати,
пов'язані із забезпеченням гнучкості виробництва електроенергії або оплати послуг
з підтримки балансу енергосистеми за рахунок використання традиційної генерації.
Переваги проекту EcoGrid EU, на відміну від більшості проектів в області
застосування «інтелектуальних» мереж в країнах ЄС, обумовлені тим, що в ньому
використовуються ринкові механізми для мотивації споживачів до зміни режиму
енергоспоживання з урахуванням цін на електроенергію. У цих умовах, споживачі
приймають участь у наданні послуг з підтримки балансу і управління
навантаженням енергосистеми.
Проект EcoGrid EU дозволив продемонструвати, що ціни в режимі реального
часу можуть бути використані для стимулювання застосування механізмів
управління попитом, при цьому має місце значний потенціал зниження пікового
навантаження. Гнучке споживання може бути спрогнозовано з відповідною часткою
визначеності, що в підсумку приведе до загального підвищення ефективності роботи
енергосистеми. Зокрема, побутові споживачі через устаткування систем опалення в
приміщеннях реагують на ціновий сигнал, забезпечуючи 87% зниження обсягу
пікового навантаження.
Переваги проекту EcoGrid ЕU полягають в наданні додаткових можливостей
при формуванні графіка навантаження та підтримки балансу енергосистеми в
умовах нестабільності генерації за рахунок ПДЕ і позитивного впливу на динаміку
цін на ринку. Реалізація подібних проектів дозволить пропонувати більш
локалізовані і своєчасні послуги енергосистемі з використанням передбачених
обсягів інвестицій для перспективного розвитку енергосистеми.
Розвиток ринкової концепції і механізмів, що забезпечують роботу ринку з
використання розподілених ресурсів виробництва електроенергії, розглядається в
контексті гармонізації електроенергетичних ринків ЄС.
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4.1.2. Іспанія. Європейський проект управління попитом Interruptibility
Service
Загальна встановлена потужність об'єктів поновлюваної енергетики Іспанії,
відповідно до статистичного звіту «Renewable Power Generation Costs in 2017»
IRENA, складла: 32 173 МВт у 2007 р., 46 490 МВт у 2012 р. і 47 954 МВт у 2016 р.
Виробництво електроенергії на АЕС покривало 23,2% потреби Іспанії в
2016 р., частка вітроенергетики складала 21,8% у структурі електрогенерації,
сонячної фотоелектричної – 3,4%, сонячної теплової – 2,4%. Сукупна частка ПДЕ
склала 47,2%. Гідроенергетика у 2016 р. забезпечувала понад 17% потреб
електроенергії країни, частка вугільної генерації знизилася до 10,5%.
Структура електрогенерації Іспанії в 2016 р.

Джерело: IRENA, Renewable Power Generation Costs in 2017

У 2017 р. 38% попиту на електроенергію покривалось вітровою та сонячною
генерацією.
В Іспанії вартісні показники виробництва сонячної та вугільної енергетики
майже зрівнялася, при збереженні зазначених тенденцій протягом наступних років,
країною безумовно буде реалізовано цільове завдання національного плану до
2020 р. з доведення частки ПДЕ у кінцевому споживанні енергіїї до 20,8%.
Іспанія контролює перетоки електроенергії з Францією, Португалією і
Марокко. Домовленість про спільне функціонування ринку електроенергії (так
званий Єдиний Іберійський ринок) було досягнуто на урядовому рівні двох країн. Із
Марокко Іберійський ринок поєднано підводним високовольтним кабелем. При
цьому кожна країна є окремою ціновою зоною. При відсутності обмежень щодо
пропускної здатності, ринок Іспанії і Португалії закривається з єдиними почасовими
цінами. За наявності обмежень – здійснюється розділення ринку з формуванням
80

різних цінових зон.
На Іспанському енергетичному ринку працюють: один мережевий агент (RED
ELЄC TRICA ESPANA), один оператор ринку (ОMEL), 4 великі і 230 дрібних
розподілених компаній, а також 5 збутових компаній останньої інстанції.
Заслуговує на увагу досвід країни з інтеграції значних обсягів стохастичної
генерації ПДЕ в енергетичну систему. Для того щоб інтегрувати якомога більше
генерації з ПДЕ в систему електропостачання, забезпечуючи при цьому високий
рівень якості та безпеки поставок, в Іспанії створено єдиний Центр з моніторингу та
контролю за поновлюваними джерелами енергії (CECRE). Центр працює
цілодобово, що дозволяє в режимі реального часу аналізувати поточну ситуацію і
забезпечувати прийняття необхідних оперативних заходів для безпеки
енергосистеми.
В умовах переходу на нову модель ринку електроенергії та з розширенням
використання ПДЕ, перед енергосистемою Іспанії виникли значні труднощі, які
потребували якнайшвидшого вирішення.
По-перше, слідуючи вимогам ЄС, Іспанія останні роки планомірно
нарощувала обсяги вироблення електроенергії від ПДЕ. Основне нарощування
потужностей ПДЕ в країні здійснювалось за рахунок розвитку вітрогенерації; їх
встановлена потужність доведена до 17% загальної потужності вітрогенераторів в
Європі і 6% загальносвітового рівня. Основна особливість роботи вітрогенерації
полягає в тому, що обсяги виробництва електроенергії на об'єктах вітрогенерації
максимальні, як правило, в нічні години, коли споживання електроенергії в
енергосистемі Іспанії і перетоки в суміжні енергосистеми Португалії і Франції
мінімальні.
Для системного оператора це потребувало рішення нового завдання,
пов'язаного з проходженням мінімальних навантажень в нічні години: або щодня на
кілька годин виводити в резерв теплові енергоблоки, забезпечуючи пріоритет
вироблення електроенергії на об'єктах ПДЕ, що знижує ефективність та надійність
їх роботи, або переводити вітрогенератори на холостий хід з відповідною втратою
ресурсів. Крім того, значна частка потужності вітрогенераторів в енергосистемі
(22% сумарної встановленої потужності країни) та особливості погодинного режиму
їх роботи призводили до необхідної зміни їх завантаження в діапазоні від 5 до 50%.
Це потребувало необхідності тримати в обертовому резерві великі обсяги теплових
потужностей, що сприяло зростанню волатильності цін на електроенергію.
Загальне зростання обсягів електроспоживання, пік якого припав на 2008 рік,
призвело до суттєвого підвищення цін на електроенергію. У період з 2007 по
2008 рр. ціна на електроенергію на оптовому ринку зросла на 52% – з 42 до
64 євро/МВт⋅год., з відповідним їх підвищенням на роздрібному рику електроенергії
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що викликало невдоволення населення. Крім того, значне зростання обсягів
електроспоживання потребувало відповідного підвищення пропускної здатності
розподільчих мереж середньої та низької напруги в умовах щільної міської
забудови, особливо в великих центрах електроспоживання (Мадрид, Барселона,
Валенсія тощо).
Нерівномірність графіка споживання електроенергії протягом доби, виражена
у нетривалому значному зростанні навантаження в денні та вечірні години
потребувало підтримання в роботі значного обсягу генерувальних потужностей для
покриття пікових навантажень (3 – 4 ГВт до 300 годин на рік). При цьому оплата
цього балансування потужності розподілялася на всі категорії споживачів. Крім
того, була практично порушена конкурентна модель ціноутворення на ринку
електроенергії, яка передбачає ранжування заявок постачальників електроенергії за
зростанням ціни.
Для розв'язання зазначених та інших проблем було розроблено програму
Demand side Management (DSM), в основу якої покладено комплекс
взаємопов'язаних механізмів – інструментів для зниження рівня електроспоживання
в пікові години навантаження. Весь комплекс діючих у рамках цієї програми
інструментів за ступенем їх впливу на споживача умовно можна розділити на дві
основні групи:

інструменти непрямого управління, орієнтовані на ціну електроенергії;

інструменти прямого управління – балансування електроспоживання.
Інструменти, орієнтовані на ціну, мають стимулюючий опосередкований
вплив на зменшення електроспоживання в залежності від розміру ціни на
електроенергію і носять виключно добровільний характер.
Інструменти прямого управління щодо балансування націлені головним чином
на управління електроспоживання через балансування режиму системним
оператором за технічними критеріями (дефіцит генерувальної потужності, зниження
частоти в енергосистемі, обмеження потоків енергії по максимально допустимому
перетоку тощо). Ступінь впливу на рівень електроспоживання тим вище, чим
ближче час фактичного електроспоживання.
Для учасників програми на законодавчому рівні встановлюються штрафні
санкції за невиконання умов програми та передбачається можливість залучення
механізмів субсидування. При плануванні споживання на добу наперед
використовується умовноконкурентний механізм відшкодувального зниження
споживання електроенергії (Demand bidding / Buy-back programs) серед споживачів,
що беруть участь у ринку «на добу наперед». При поточному плануванні
використовуються механізми протиаварійного регулювання електроспоживання
(Emergency Demand Response Programs) і управління електроспоживанням
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спеціальної групи споживачів (Interruptibility Service). У поточному режимі при
ліквідації загрози розвитку аварійної ситуації застосовується безпосереднє
обмеження електроспоживання (Direct-load Control).
Залучення ресурсу споживачів з керуванням навантаження на платній основі
для цілей регулювання режимів роботи енергосистеми стало можливим завдяки
впровадженню, в рамках програми Demand side Management, нового інструменту,
який отримав назву Interruptibility Service (IS). Основне завдання, яке вирішується
за допомогою даного інструменту, – це забезпечення гнучкого і оперативного
реагування споживачів електроенергії на зміни балансів виробництва і споживання
електроенергії в енергосистемі в умовах, коли можливості залучення генерувальних
потужностей або істотно обмежені, або їх використання стає неефективним для
ринку. Прийняття споживачами рішення щодо участі у використанні зазначеного
інструменту носить добровільний характер, в основі якого лежить економічна
зацікавленість.
Інструмент IS являє собою одну з нових системних послуг, які діють в
енергосистемі Іспанії з моменту лібералізації ринку електроенергії. Даний вид
послуг було затверджено постановою Уряду Іспанії від 31.10.13 NIET/2013/2013.
Фактичне надання послуг IS розпочато 1 січня 2014 р. Відповідно до постанови
послуги надають споживачі електроенергії, а замовником і подальшим
експлуатаційником виступає об'єднаний оператор енергосистеми Іспанії – компанія
Red Electrica de Espana (REE). Предметом надання послуг є зобов'язання споживача
щодо зниження потужності електроспоживання за ініціативою системного
оператора. За фактом надання послуг споживач отримує відповідну оплату.
Регулювання споживання в енергосистемі дозволяє в допустимих межах
оперативно нівелювати наслідки таких режимних ситуацій, як:
- стрибкоподібне зростання електроспоживання;
- раптова «втрата» поновлюваних джерел енергії;
- обмеження пропускної здатності мережі;
- виникнення дефіциту генерувальної потужності в окремі години доби.
Поряд з технічними завданнями також успішно вирішується не менш важливе
завдання ефективного використання генерувальних потужностей, в основі якого
лежить мінімізація вартості електроенергії для кінцевих споживачів з урахуванням
витрат по оплаті послуг споживачів з керованим навантаженням учасників IS.
Зниження обсягів електроспоживання з метою зниження ціни на
електроенергію, як правило, здійснюється в години пікових навантажень, коли ціна
визначається найбільш дорогими і малоефективними електростанціями.
Беручи участь у зниженні електроспоживання в пікові/напівпікові години,
учасники Договору, відповідно до правил надання послуг, зобовязуються основні
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обсяги власного споживання планувати на нічні години.
Прогнозний сумарний обсяг зниження потужності електроспоживання
ділиться на певну кількість лотів таким чином, щоб, з одного боку, забезпечити
можливість залучення якомога більшої кількості споживачів для підвищення рівня
конкуренції, з іншого боку, розподілити даний обсяг по території країни поблизу
великих центрів електроспоживання. Зазначені завдання вирішуються шляхом
знаходження оптимального співвідношення мінімальної необхідної величини
зниження потужності електроспоживання та кількості споживачів, спроможних
забезпечити таке зниження.
Відбір постачальників послуг IS відбувається в ході проведення серії щорічних
аукціонів, які організовує оператор енергосистеми REE за участю Національної
комісії з питань конкуренції та ринків.
Предметом аукціону є торги двома типами лотів, що розрізняються обсягом
зниження потужності електроспоживання:
- лот на надання послуг щодо зниження потужності на 5 МВт;
- лот на надання послуг щодо зниження потужності на 90 МВт.
Термін надання послуг з обох видів лотів становить один календарний рік – з
1 січня по 31 грудня. Споживач може взяти участь у торгах як по одному, так і за
кількома лотами (5 і / або 90 МВт) одночасно. Як правило, протягом року на
регулярній основі проводиться одна основна серія аукціонів.
Факт надання послуг згідно умов Договору означає процес зниження
учасником споживання електроенергії в суворій відповідності з повідомленням
системного оператора. Повідомлення на зниження електроспоживання є вимогою
оператора з фіксованим набором параметрів відкладеного або негайного виконання.
У відповідь на отримане повідомлення учасник направляє системному оператору
акцепт готовності виконати повідомлення.
Обмін повідомленнями та відповідними акцептами між системним оператором
і учасниками здійснюється в електронному вигляді з використанням зашифрованих
протоколів передачі даних і через спеціальний термінал учасника IS.
Кожне повідомлення на зниження споживання електроенергії включає:
- час початку виконання повідомлення;
- час закінчення виконання повідомлення;
- величину зниження потужності електроспоживання;
- величину мінімально допустимої потужності електроспоживання.
Для кожного виду контракту передбачено три варіанти зниження споживання
електроенергії, що розрізняються періодом від моменту отримання повідомлення до
початку його виконання:

тип А (негайне виконання) – споживач здійснює зниження потужності
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без попередження відразу після отримання повідомлення;

тип В (швидке виконання) – споживач отримує повідомлення про
необхідність знизити потужність не менше ніж за 15 хвилин до часу виконання
повідомлення;

тип С (заплановане виконання) – споживач отримує повідомлення про
необхідність знизити потужність не менше ніж за дві години до часу виконання
повідомлення.
Повідомлення типу А, що вимагають миттєвого виконання та обумовлені
зниженням частоти в енергосистемі, направляються учаснику і відпрацьовуються в
автоматичному режимі за допомогою активації реле зниження навантаження до
мінімально допустимого рівня.
Повідомлення типу В і С, обумовлені іншими техніко-економічні критеріями,
виконуються після акцепту повідомлення учасником.
Тривалість періоду роботи зі зниженою потужністю електроспоживання
відповідно до повідомлення за умовами Договору становить одну годину. При
цьому учасник не може отримати більше двох повідомлень підряд протягом доби.
Максимальна кількість годин роботи зі зниженою потужністю електроспоживання
для кожного учасника Договору становить:
- не більше 40 годин на місяць і не більше 240 годин на рік – для лота 5 МВт;
- не більше 60 годин на місяць і не більше 360 годин на рік – для лота 90 МВт.
План споживання. Протягом всього періоду надання послуг системний
оператор здійснює багатофакторну оцінку якості надання послуг щодо кожного
учасника. До оціночних критерієв якості відносяться: реалізація плану споживання;
надання даних телевимірювань; готовність до надання послуг; виконання
повідомлень.
Учасник щомісяця до початку звітного періоду погоджує з системним
оператором погодинні плани споживання електроенергії на наступний місяць.
Графік споживання учасника Договору повинен передбачати споживання
електроенергії не менше 95% годин на місяць.
Відповідальність. Одноразове невиконання даних вимог спричиняє втрату
постійної складової плати за надання послуг. У разі повторного невиконання вимог
учасник позбавляється постійної і змінної плати за надання послуг та виключається
з реєстру учасників IS.
Дані телевимірювань. Протягом всього періоду надання послуг учасник
повинен забезпечити передачу системному оператору даних телевимірювань
потужності електроспоживання з дискретністю 15 хвилин. У період виконання
повідомлень дискретність даних телевимірювань повинна складати 5 хвилин.
Готовність. Готовність до надання послуг означає, що середньогодинне
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споживання електроенергії, за вирахуванням мінімально допустимого споживання
протягом всього періоду надання послуг, повинно бути більше або дорівнювати
величині зниження потужності, встановленої для відповідного лота. Для лота
90 МВт готовність до надання послуг повинна бути не менше 91% часу надання
послуг. Для лота 5 МВт готовність до надання послуг повинна відповідати 100%
часу надання послуг. Одноразове невиконання даних вимог спричиняє втрату
постійної складової плати за надання послуг. У разі повторного невиконання вимог
учасник позбавляється постійної і змінної плати за надання послуг та виключається
з реєстру учасників IS.
Виконання повідомлень. При оцінці виконання повідомлень системний
оператор за даними телевимірювань аналізує величину фактичної потужності
електроспоживання і динаміку її зміни по відношенню до параметрів, заданих у
повідомленні. У разі одноразового невиконання повідомлення здійснюється
зниження постійної складової плати за надання послуг за звітний період у
залежності від ступеня невиконання обсягу зниження електроспоживання і її
тривалості із застосуванням штрафного коефіцієнта. При повторному невиконанні
повідомлення протягом звітного періоду учасник повністю позбавляється постійної і
змінної складової плати за поточний звітний період і виключається з реєстру
учасників IS.
Зниження електроспоживання відповідно до правил роботи IS здійснюється у
щоденному режимі. У робочі дні розвантаження триває в середньому по 15 годин на
день (з 7:00 до 22:00) для згладжування ранкового і вечірнього піку споживання.
Обсяг зниження електроспоживання в середньому становить 1000 МВт за кожну
годину. У вихідні дні зниження електроспоживання триває в середньому по 5 годин
на день (з 16:00 до 21:00) для згладжування вечірнього піку споживання. Обсяг
зниження електроспоживання складає 300 – 400 МВт за кожну із зазначених годин.
Розвантаження споживачів здійснюється не нижче мінімально допустимого рівня
електроспоживання, узгодженого споживачем з системним оператором до початку
періоду надання послуг. Мінімально допустиме навантаження споживачів, як
правило, коливається в діапазоні 300 – 400 МВт і залежить від складу учасників у
тому чи іншому місяці.
При оцінці готовності до зниження електроспоживання враховується
електроспоживання учасника IS як на ринку «на добу наперед» (daily market), так і
на балансуючому ринку (intraday market).
Оцінка ефективності Interruptibility Service. Використання механізму IS
призвело до перерозподілу доходів між учасниками ринку. Цілеспрямоване
зниження обсягів споживання електроенергії відібраною групою споживачів
очікувано вплинуло на зниження оптових цін для всіх учасників ринку. Було
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відзначено, що зниження споживання на 1000 МВт (3% від сукупного споживання
електроенергії на Оптовому ринку електричної потужності (ОРЕП)) знижує ціну в
середньому на 5 євро/МВт⋅год, або 5 – 6% від оптової ціни. При цьому залежність
між величиною зміни електроспоживання і величиною зміни ціни нелінійна і
змінюється щогодинно. Зниження споживання електроенергії в пікові години
призводить до більшого зниження ціни порівняно з аналогічним зниженням
електроспоживання в непікові години.
Економічний ефект від використання IS для споживачів характеризує
величину зниження вартості електроенергії на ОРЕП за вирахуванням витрат на
оплату послуг щодо зниження електроспоживання. Орієнтовно сукупний ефект від
зниження електроспоживання за перші 11 місяців роботи Interruptibility Service у
2015 р. склав близько 150 млн євро (зниження вартості електроенергії на ОРЕП
протягом часу використання IS склало 540 млн євро, а вартість надання послуг щодо
зниження електроспоживання з урахуванням якості виконання завдань з
розвантаження – 390 млн євро).
Доходи учасника від надання послуг, як було зазначено раніше, утворюють
два види плати: постійна складова – за підтримку готовності електроспоживаючим
обладнанням до надання послуг; змінна складова – за виконання повідомлень
диспетчера щодо зниження електроспоживання.
Оскільки постійна складова плати за надання послуг в силу конкурентного
характеру визначення ціни може покривати лише обмежений склад
умовнопостійних витрат, то змінна складова плати повинна щонайменше не тільки
покривати всі інші витрати учасника, а й включати в себе норму прибутку, достатню
для підтримки мотивації учасника до надання послуг. З урахуванням цього змінна
складова плати, а саме – ціна зниження електроспоживання на 1 МВт⋅год, була
збільшена для учасників надання послуг на 173% (!) – з 30 євро/МВт⋅год, в 2015 р.
до 82 євро/МВт⋅год для 2016 р. Рішення про збільшення базових цін було прийнято,
в тому числі і за вимогою учасників, оскільки зазначені ціни виявилися за фактом
майже в два рази нижче оптових цін на електроенергію.
Результати аукціону на 2016 рік. Аукціони з продажу прав на надання
послуг щодо зниження потужності електроспоживання проведено в Іспанії вже
вдруге. За підсумками аукціонів, проведених за 2015 р. було відібрано 3020 МВт на
загальну вартість 508 млн євро. За підсумками серії основних і додаткових аукціонів
за 2016 р. системним оператором було закуплено у споживачів послуги по
зниженню потужності електроспоживання в розмірі 2890 МВт на загальну вартість
501 млн євро. При цьому, так само як і в 2015 р., було закуплено весь необхідний
обсяг послуг за обома видами лотів.
Початкова ціна аукціону в перерахунку на весь відібраний обсяг складала
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234 879 євро/МВт. Фактична ціна відібраного об'єму зниження потужності
електроспоживання склала 173 375 євро/МВт. В ході аукціону ціни знизилися на
61 504 євро/МВт, або на 26% від початкової ціни, що підтверджує реальну
конкуренцію серед споживачів за право надавати послуги навіть за мінімальною
ціною аукціону. Найбільша конкуренція, як видно з таблиці, спостерігалася на
торгах по лоту 5 МВт.
Всього в аукціонах взяли участь і було відібрано 132 споживача, які
представляють різні галузі промисловості Іспанії, для яких характерний
безперервний цикл виробництва. Для аналізу структури галузей учасників, які
надають послуги щодо зниження електроспоживання, умовно зведено в 10 груп
відповідно до секторів промисловості Іспанії. З наступної діаграми видно що галузі
сталеливарної і чорної металургії в сумі забезпечуватимуть понад 60% всього обсягу
зниження потужності електроспоживання.
Структура поставщиков услуг Interruptibility Service в 2016 году

Джерело: Н. Сидоровская, Энергорынок, 09 (134) 2015

Підсумки проекту. Новий інструмент управління попитом Interruptibility
Service, який застосовується в Іспанії з 2015 р., незважаючи на порівняно невеликий
досвід роботи, показав свою ефективність. У розпорядженні системного оператора
з'явився додатковий механізм для вирішення ряду завдань технологічного та
економічного характеру.
Інноваційна для електроенергетики система відбору постачальників у формі
аукціону може вважатися одним з кращих способів конкурентного відбору для
забезпечення максимального економічного ефекту з мінімальними витратами для
учасників ринку.
Кероване зниження електроспоживання разом зі зниженням виробництва
найбільш неефективними електростанціями і збільшенням вироблення ПДЕ
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сприятиме виконанню вимог Стратегії «20-20-20» щодо скорочення парникових
газів на 20%, збільшення частки поновлюваних джерел енергії до 20% і підвищення
рівня енергоефективності на 20% до 2020 р.
5. Україна. Огляд стану енергетики в умовах інтеграції в європейське
Енергетичне Співтовариство
Об’єднана енергосистема України (ОЕС України) є одним з найбільших
енергооб'єднань Європи та становить основу енергетики країни. ОЕС України
здійснює централізоване забезпечення електроенергією внутрішніх споживачів,
взаємодіє з енергосистемами суміжних країн, забезпечує експорт та імпорт
електроенергії. У складі ОЕС України діють 365 ліцензіатів з виробництва
електроенергії та 40 ліцензіатів з передавання електроенергії місцевими/локальними
електромережами.
ОЕС України працює у паралельному режимі з енергетичними об’єднаннями
Республіки Білорусь, Республіки Молдови, Російської Федерації (ОЕС Центра, ОЕС
Півдня).
Південно-західна частина енергосистеми Західного регіону – «Острів
Бурштинської ТЕС», працює у складі об'єднання енергетичних систем країн Європи
– ENTSO-E. Електричні зв’язки між ОЕС України та суміжними енергосистемами
здійснюються по магістральним та міждержавним електромережах напругою 110 –
750 кВ.
Загальна встановлена потужність ОЕС України станом на 01.01.2018 р.
становила 51,8 ГВт, з яких потужність ТЕС, ТЕЦ та блок-станцій становила 59,0%;
АЕС – 26,7%; ГЕС – 9,1%; ГАЕС – 2,9%; ВЕС – 0,6%; СЕС – 1,5% та БіоЕС – 0,2%.
Коефіцієнт використання встановленої потужності за 2017 р. становив 34,4%. При
цьому найбільше використовувалась потужність АЕС – 70,6%.
Виробництво електроенергії електростанціями ОЕС України за 2017 р.
становило 155,4 млрд кВт∙год, що на 0,4% більше порівняно з 2016 р. З них АЕС –
55,1%; ТЕС, ТЕЦ і Блок-станціями – 36,9%; ГЕС – 5,8%; ГАЕС – 1,0%; ВЕС – 0,6%;
СЕС – 0,5% та БіоЕС – 0,1%.
Експорт електроенергії за 2017 р. становив 5,2 млрд кВт∙год, що на 28,6%;
більше порівняно з 2016 р.
Генерувальними компаніями ТЕС ОЕС України на виробництво електро- та
теплоенергії за 2017 р. використано 16,5 млн т у.п. викопних ресурсів, що на 12%
менше, ніж у 2016 р. З них 98,3% вугілля; 1,2% – газ; 0,5% – мазут.
Споживання електроенергії (нетто) за 2017 р. становило 118,9 млрд кВт∙год,
що на 0,6% більше, ніж у 2016 р. Деякі споживачі зменшили споживання
електроенергії, зокрема, хімічна та нафтохімічна промисловість – на 2,8%;
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населення – на 2,5% та комунально-побутові споживачі – на 1,1%.
Структура споживання первинної енергії в Україні за 2006 – 2016 рр. суттєво
змінилася, а саме: частка природного газу зменшилась з 60,3% до 30% або удвічі,
частка нафти – з 14,2% до 10,5%. Натомість, частка ядерної енергії збільшилася з
14,8% до 21,1%, що обумовлено у першу чергу загальним зниженням споживання
первинної енергії, а не підвищенням ефективності використання ядерних
потужностей. Частка вугілля у структурі первинного споживання енергії
збільшилася більш ніж на 7% – з 29% до 36,3%, що викликає стурбованість з точки
зору проблем декарбонізації. Якщо порівнювати частку низьковуглецевих видів
палива у структурі споживання в Україні та у світі то частка низьковуглецевої
енергетики в Україні становить 53% проти 38,6% у світі.
Відповідно до затвердженого Міненерговугілля України 07.03.2018 р.
«Прогнозного балансу електроенергії Об’єднаної електроенергетичної системи
України на 2018 рік» виробництво електроенергії електростанціями ОЕС України
становитиме 159,2 млрд кВт∙год, у тому числі АЕС – 53,0%; ТЕС, ТЕЦ і Блокстанціями – 37,9%; ГЕС і ГАЕС – 7,8%; ВЕС, СЕС і БіоЕС – 1,3%. Експорт
електроенергії за 2018 р. становитиме 6,0 млрд кВт∙год.
Централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління ОЕС
України, управління режимами енергосистем, забезпечення надійності та умов
паралельної роботи ОЕС з енергосистемами інших країн, експлуатацію та розвиток
магістральних і міждержавних електромереж здійснює ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО»,
що виконує функції Оператора Системи Передачі (ОСП) та має у своєму складі
регіональні енергетичні системи (ЕС): Дніпровську, Західну, Кримську (зараз
знаходиться на території окупованої РФ АРК), Південну, Південно-Західну,
Північну і Центральну.
На балансі ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» на 01.01.2018 р. було 23,6 тис. км (по
ланцюгах) магістральних і міждержавних ліній електропередавання (ПЛ) напругою
35 – 800 кВ та на початок 2017 р. діяло 137 електричних підстанцій (ПС) напругою
110 – 750 кВ із потужністю силових трансформаторів на них 78,7 тис МВ∙А.
Протяжність повітряних ліній електропередавання
ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» (на кінець року), тис. км
Рік
800 (постійний
струм)
2017
0,10

750

500 – 400

4,59

0,72

Напруга, кВ
330
220
13,54

3,97

110

35

0,55

0,11

Усього по
ланцюгах
23,58

Джерело: ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО»

Система розподілення електроенергії становить більше 1 млн км повітряних
(ПЛ) і кабельних (КЛ) ліній електропередавання напругою 0,4 – 150 кВ і близько
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200 тис. ПС напругою 6 – 150 кВ, а також 15 безконтактних синхронних
компенсаторів.
Встановлене в системі передавання електроенергії основне обладнання, яке
працює в безперервному режимі і визначає надійність та економічність роботи
енергосистеми, виготовлено, в основному, у п’ятдесяті – сімдесяті роки минулого
сторіччя, що значно впливає на збільшення втрат електроенергії та обмежує
можливість запобіганню технологічним порушенням – пошкодженням
електротехнічного обладнання або порушенням його працездатності, що призводить
до порушення нормальної та надійної роботи енергоустановок об’єктів
електроенергетики і ОЕС України в цілому. Технологічні витрати електроенергії на
її транспортування електромережами напругою 0,38 – 800 кВ за 2017 р. становили
11,77% від відпуску електроенергії в електромережу.
Технологічні витрати електроенергії
на її транспортування електромережами напругою 0,38 – 800 кВ, %
Назва
Фактичні

2005
14,71

2010
12,54

2011
11,94

2012
11,82

2013
11,41

2014
11,17

2015
11,50

2016
11,74

2017
11,77

Нормативні

13,09

13,43

12,91

12,78

12,66

12,47

12,98

13,28

13,21

Джерело: Міненерговугілля України

При цьому технологічні витрати електроенергії у магістральних
електромережах напругою 220 – 800 кВ за 2017 р. становили 2,71%, що на 0,05%
більше порівняно з 2016 р., а технологічні витрати електроенергії в електромережах
розподілених компаній напругою 0,38 – 154 кВ за 2017 р. становили 9,9%, що на
0,01% менше ніж за 2016 р.
Для зниження технологічних витрат електроенергії в мережах розподільчих
компаній НКРЕКП схвалено Інвестиційні програми обленерго в яких передбачено
заходи з вдосконалення систем та засобів обліку електроенергії, а також
модернізацію, реконструкцію, нового будівництва електромереж з урахуванням їх
оптимальних схем. Реалізація зазначених заходів здійснювалася за рахунок
відповідних коштів, передбаченних в тарифах.
З ініціативи Міненерговугілля України питання зниження втрат електроенергії
в електромережах шляхом встановлення на підстанціях пристроїв компенсації
реактивної потужності було включено до рішень третього засідання Національної
Ради Реформ. Енергопостачальним компаніям, Протокольним рішенням
Міненерговугілля від 08.12.2017 р., доручено передбачити в інвестиційних
програмах розроблення техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) проектновишукувальних робіт із встановлення регульованих пристроїв компенсації
реактивної
потужності
в
електромережах.
Так,
у
2017 р.
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ПАТ «Закарпаттяобленерго» реалізовано проект щодо встановлення батареї
статичних конденсаторів напругою 10 кВ на ПС 10/35/10 кВ «Рахів-1». У 2017 р.
19 енергопостачальними компаніями розроблено ТЕО щодо встановлення
регульованих пристроїв компенсації реактивної потужності в електромережах,
виконуються роботи з підготовки проектно-кошторисної документації. Відповідно
до проектів інвестиційних програм на 2018 р., енергопостачальні компанії
продовжують роботу щодо подальшої реалізації заходів із встановлення
регульованих пристроїв компенсації реактивної потужності в електромережах.
До основних факторів, які негативно впливають на роботу ОЕС України,
належать: комплекс проблем паливозабезпечення та паливоспоживання ТЕС;
фізичне зношення і моральне старіння більше, ніж 80% енергоблоків ТЕС і ТЕЦ;
відпрацювання
розрахункового
технічного
ресурсу
більшістю
ліній
електропередавання і електричних підстанцій напругою 220 кВ і вище; наближення
до закінчення строку проектної експлуатації енергоблоків АЕС; незавершеність, у
відповідності з проектами, схем видачі потужності АЕС і передавання її до
енергодефіцитних регіонів, особливо на південь та схід країни; неоптимальна
структура генерувальних потужностей; дефіцит маневрених (9,1% за оптимального
рівня не нижче15%) і регулюючих потужностей (17% за необхідних 30 – 35%) в
енергосистемі, недостатня забезпеченість мобільним резервом на ТЕС, в контексті
впровадження поновлюваних джерел енергії (ПДЕ), що мають стохастичний режим
роботи; недостатні рівні статичної і динамічної стійкості окремих вузлів
енергосистеми тощо.
На виконання ухваленого в жовтні 2012 р. Рішення Ради Міністрів
Енергетичного Співтовариства D/2012/04/MC-EnC Про впровадження Директиви
2009/28/ЕС про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлюваних
джерел розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 р №902-р
затверджено Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020
року (НПД ВЕ) та План заходів з реалізації Національного плану дій з відновлюваної
енегетики на період до 2020 року.
Головною метою НПД ВЕ є доведення до 2020 р. частки енергії, отриманої з
поновлюваних джерел енергії у кінцевому енергоспоживанні країни до 11%, що
дозволить до 2020 р. зменшити використання традиційних первинних
енергоресурсів в обсязі 8,6 млн т н.е. або 9,2 млрд м3 природного газу.
На виконання Національного плану дій з відновлюваної енергетики на період
до 2020 року Держенергоефективності разом з Інститутом відновлюваної енергетики
НАН України та профільними асоціаціями розроблено проект Дорожньої карти
розвитку відновлюваної енергетики України на період до 2020 року щодо сприяння
залученню інвестицій у розвиток сфери відновлюваної енергетики України.
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Відповідно до Закону України від 04.06.2015 р. №514-VIII Про внесення змін
до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва
електроенергії з альтернативних джерел енергії «зелений» тариф розраховується
відповідно до курсу євро. Цим Законом скасовано вимоги до «місцевої» складової;
введено «зелений» тариф для СЕС і ВЕС приватних домогосподарств потужністю до
30 кВт та введено надбавку до «зеленого» тарифу за дотримання рівня використання
обладнання українського виробництва.
За даними Держенергоефективності в умовах виконання положень Закону
стрімко зросла і кількість приватних домогосподарств, що встановлюють сонячні
панелі на дахах будівель. Якщо на початку 2015 р. таких господарств було лише 40,
то станом на 01.01.2018 р. – 3010 господарств встановили сонячні електроустановки
загальною потужністю 51 МВт. Загальні інвестиції у ці проекти становлять біля
€52 млн.
Розвиток розподіленої генерації в енергосистемах країни в умовах
нарощування потужностей ПДЕ сприятиме мінімізації втрат електроенергії в
електромережах (мінімізуються втрати при передаванні електроенергії на великі
відстані, розвантажуються електромережі, не потрібне додаткове мережеве
будівництво).
Встановлена потужність енергоустановок
виробників електроенергії з ПДЕ за «зеленим» тарифом, МВт/%
Назва/рік
2012
ВЕС
193,8/30,0
СЕС
371,6/58,0
МГЕС
73,5/11,0
БіоЕС
6,2/1,0
Усього
645,1/100
Джерело: НКРЕКП

2013
339,1/29,0
748,4/63,0
75,3/6,0
23,7/2,0
1186,5/100

2014
426,1/44,0
411,9/43,0
80,2/8,0
49,1/5,0
967,3/100

2015
426,1/43,0
431,7/43,0
86,9/9,0
52,4/5,0
997,1/100

2016
437,8/39,0
530,9/48,0
90,0/8,0
59,1/5,0
1117,8/100

За період 2015 – 2017 рр. в Україні введено в експлуатацію 408 МВт нових
потужностей ПДЕ та залучено €400 млн. Так у 2015 р. введено ПДЕ потужністю
30 МВт, у 2016 р. – 121 МВт, у 2017 р. – 257 МВт, що удвічі більше, ніж у 2016 р. На
кінець 2017 р. встановлена потужність об’єктів ПДЕ, які працюють за «зеленим»
тарифом, становила 1374,7 МВт.
Закон України від 05.12.2017 р. №2222-19 Про приєднання України до
Статуту Міжнародного агентства з відновлювальних джерел енергії (IRENA)
сприятиме виконанню міжнародних зобов’язань щодо досягнення у 2020 році 11%
енергії з поновлюваних джерел в енергетичному балансі. Зокрема, участь дозволить:
подавати заявки до Абудабійського фонду розвитку щодо отримання пільгових
кредитів на «зелені» проекти; залучати світові інновації у поновлюваній енергетиці;
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отримувати рекомендації IRENA щодо покращення законодавства у сфері
поновлюваної енергетики тощо.
На виконання зобов’язань України за Договором про заснування
Енергетичного Співтовариства та Угодою про асоціацію між Україною, з однієї
сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії
і їхніми державами-членами, з іншої сторони, прийнято Закон України від
13.04.2017 р. №2019-19 «Про ринок електричної енергії», який спрямовано на
імплементацію актів законодавства Енергетичного Співтовариства у сфері
енергетики, а саме Директиви 2009/72/ЄС про спільні правила внутрішнього ринку
електричної енергії, Регламенту (ЄС) 714/2009 про умови доступу до мережі
транскордонного обміну електроенергією, Директиви 2005/89/ЄС про заходи для
забезпечення безпеки інвестування до системи електропостачання та
інфраструктури. Нова модель ринку після завершення роботи з підготовки та
прийняття відповідних нормативних актів має запрацювати в країні у другій
половині 2019 р.
Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020», яку схвалено Указом
Президента України від 12.01.2015 р. №5/2015 передбачено серед іншого
лібералізацію ринку електроенергії та перехід на нову модель функціонування;
інтеграцію
енергосистеми
України
з
континентальною
європейською
енергосистемою ENTSO-E; модернізацію енергогенерувальних потужностей та
електромереж; зниження енергомісткості ВВП на 20% до кінця 2020 р. шляхом
переходу до використання енергоефективних технологій та обладнання;
енергоощадне використання та споживання енергоресурсів із впровадженням
інноваційних технологій; забезпечення 100% обов'язкового комерційного обліку
споживання енергоресурсів; реалізацію проектів з використанням альтернативних
джерел енергії тощо. Серед стратегічних індикаторів реалізації Стратегії ВВП
(ПКС) у розрахунку на одну особу підвищиться з $8, 5 тис. у 2014 р. до $16 тис. у
2020 р.; енергомісткість ВВП до 2020 р. має бути доведена до 0,2 т н.е. на
1000 доларів США.
У рамках виконання Плану заходів з впровадження нової моделі ринку
електроенергії розроблено за підтримки і технічної допомоги ЄС та затверджено
Регулятором: Кодекс систем передачі; Кодекс систем розподілу; Кодекс
комерційного обліку електричної енергії; Правила ринку; Правила ринку «на добу
наперед» та внутрішньодобового ринку; Правила роздрібного ринку електроенергії
та ряд інших нормативних документів.
Єврокомісією для національних регуляторів і національних операторів
системи передавання на найближче десятиліття поставлено завдання щодо
опрацювання системи балансування попиту та пропозиції як через нарощування
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додаткових маневрових потужностей, так і через вдосконалення системи
управління попитом на електроенергію для надійної реалізації підвищених
пропозицій нестабільного виробництва ПДЕ.
Між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) і
Фонду Чистих Технологій (ФЧТ) підписано Угоду про позику від 10.02.2015 р.
№ P146788, Угоди про реалізацію проекту між МБРР та ДП «НЕК «Укренерго», а
також Угоди про позику Фонду чистих технологій (ФЧТ) між Україною та МБРР
(діючим в якості виконавця від імені ФЧТ), Угоди про реалізацію проекту за
рахунок коштів позики ФЧТ між МБРР та ДП «НЕК «Укренерго» в рамках Другого
проекту з передачі електроенергії. Загальна вартість Проекту становить
$378,425 млн, з яких: кредит МБРР – $330 млн; кредит ФЧТ – $48,425 млн.
Відповідними розділами Другого проекту з передачі електроенергії на період
до 2020 року передбачено реалізацію проектів: «Реабілітація трансформаторних
підстанцій»; «Розширення ринку електроенергії» з підрозділами: Реалізація
програми інтеграції ОЕС України до ENTSO-E; Розумні мережі; Балансуючий
ринок; Інституційний розвиток ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО».
Наразі в рамках реалізації Другого проекту з передачі електроенергії –
«Впровадження Балансуючого ринку» ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» проводиться тендер
за процедурами міжнародних закупівель нового програмного забезпечення для
автоматизації ринкових функцій Оператора Системи Передачі, що дозволить в
умовах функціонування нової моделі ринку електроенергії виконувати наступні
функції: оператора балансуючого ринку та ринку системних послуг (балансування
енергосистеми в режимі реального часу з урахуванням нових ринкових механізмів);
адміністратора розрахунків (автоматизація виставлення рахунків учасникам ринку,
контроль платежів); адміністратора комерційного обліку (облік електроенергії,
автоматизація процесів на роздрібному ринку, зведення даних по кожному учаснику
ринку).
Відокремлення та незалежність ОСП є однією з основних вимог Третього
Енергетичного пакета законодавства ЄС, який є обов’язковим для виконання
Україною в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.
Відповідність ОСП вимогам щодо відокремлення (відповідно до Директиви
2009/72/ЄС) визначається під час процедури сертифікації ОСП, яку здійснює
Регулятор.
Постановою Верховної Ради України від 11.12.2014 р. №26-VIII схвалено
Програму діяльності Кабінету Міністрів України серед основних цілей якої
визначено інтеграцію української енергосистеми до енергетичних систем
континентальної Європи ENTSO-E відповідно до Угоди про Асоціацію між
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Україною та ЄС і є одним із першочергових пріоритетів розвитку держави та
енергетичної політики України.
Сьогодні синхронно з ENTSO-Е працює лише частина ОЕС України – «Острів
Бурштинської ТЕС», який забезпечує поставки української електроенергії
міждержавними ПЛ безпосередньо до енергосистем Словаччини, Угорщини та
Румунії. Наразі за 2017 р. експортовано 3,14 млрд кВт∙год, що становить 61% від
загального експорту електроенергії країни.
ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» 28.06.2017 р. у Брюсселі підписано «Угоду про
умови майбутнього об’єднання енергосистем України та Молдови з
енергосистемою континентальної Європи», яку було схвалено 28 європейськими
системними операторами Групи ENTSO-E «Континентальна Європа» та
07.07.2017 р. Угода набула чинності.
Документ складається з трьох основних частин: Каталогу вимог, безумовне
виконання яких необхідно для прийняття рішення про об’єднання енергосистем;
Переліку необхідних додаткових досліджень та Дорожньої карти. Каталог заходів
Угоди на 95% базується на вимогах Operational Handbook – збірки правил та
стандартів, за якими працюють 36 країн Європи – членів ENTSO-E.
За підрахунками вартість інтеграції становить 11,4 млрд грн, з них вартість
заходів ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» – 7,3 млрд грн (з них 3,4 млрд грн фінансують
Міжнародні фінансові інституції (МФІ); генерувальних компаній – 4,1 млрд грн.
Розроблено План заходів щодо синхронізації енергосистеми до 2020 р. Наразі
у 2018 р. здійснюватимуться дослідження динамічної та статичної стійкості ОЕС
України та проведення випробувань енергоблоків ТЕС на спроможність первинного
регулювання частоти і потужності.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.06.2015 р. №671-р
затверджено Започаткування реалізації пілотного проекту «Енергетичний міст
«Україна – Європейський Союз». За рахунок підключення другого енергоблоку
Хмельницької АЕС до «Бурштинського енергоострова» можливість експорту
електропотужності з України в країни Європи збільшиться до 1550 МВт з
перспективою доведення її до 2550 МВт.
Метою інтеграції в електроенергетичній сфері є забезпечення синхронної
роботи ОЕС України із енергосистемою синхронної зони континентальної Європи
ENTSO-E. Максимальна потужність передавання електроенергії до/з ENTSO-E в
разі повної синхронізації становитиме 4 ГВт, що надасть додаткові можливості для
балансування енергосистеми та створення умов до більш досконалої конкуренції на
енергетичних ринках. При успішному виконанні заходів з підготовки до інтеграції,
ОЕС України може приєднатися до ENTSO-E до 2025 р.
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У Відні 11.12.2017 р. на засіданні Групи Енергетичного Співтовариства щодо
проектів спільного інтересу (PECI/PMI проекти) у сфері електроенергетики
ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» представлено на розгляд три проекти для отримання
статусу Проекту спільного інтересу (Project of mutual interest). Проекти стосуються
розширення пропускної спроможності міждержавних ПЛ з європейськими
країнами-сусідами Польщею, Словаччиною та Румунією, зокрема:

проект модернізації ПЛ 400 кВ Мукачеве-Велке Капушани (Словаччина)
зі збільшенням пропускної спроможності інтерконектора з наявних 700 МВт до
1700 МВт. Проект також підтримано з боку словацького системного оператора
SEPS. Вартість української частини проекту – €11 млн;

проект будівництва ПС 750/400 кВ «Приморська» з двоколовою
електролінією 400 кВ Приморська-Ісакча (Румунія). Реалізація проекту збільшить
потужність інтерконектора з Румунією до 1000 – 1200 МВт після 2026 р. Орієнтовна
вартість української частини проекту €226 млн. Проект підтримано також з боку
румунського системного оператора Transelectrica. Окрім розширення пропускної
спроможності транскордонних мереж у цьому напрямі, реалізація проекту також
підвищить надійність електропостачання споживачів південних регіонів України і
Молдови та зніме обмеження видавання потужності генерації з ПДЕ на півдні
України та сході Румунії;

відновлення роботи міждержавної ПЛ 750 кВ Хмельницька АЕС –
Жешув (Польща). Реалізація проекту може збільшити видавання потужності з
України до 1000 МВт у напрямку Польщі. Вартість української частини проекту –
€4 млн.
Фінальний список проектів має бути затверджено на засіданні Ради Міністрів
Енергетичного Співтовариства у жовтні 2018 р.
Реалізація зазначених проектів дозволить Україні значно збільшити
потужності обміну електроенергією з країнами ЄС після синхронізації з ENTSO-E.
ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» і угорським оператором системи передавання
MAVIR підписано меморандум про модернізацію міждержавної ПЛ напругою
750 кВ Західноукраїнська – Альбертірша. Компанія MAVIR для надійного
енергопостачання регіону Кішварда має намір до кінця 2019 р. побудувати нову ПС
напругою 750/400 кВ «Саболчбака (Бака)», на яку буде заведена міждержавна ПЛ
напругою 750 кВ Західноукраїнська – Альбертірша, що посилить надійність
існуючих зв'язків між енергосистемою України та країнами ENTSO-E. Додатково
ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» здійснить необхідні реконструктивні роботи на ПЛ для
мінімізації відхилень напруги від номінальної по фазах ПЛ 750 кВ, а також
організує оптико-волоконний канал зв'язку на суміжних ПЛ напругою 220 – 400 кВ
до Угорщини.
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Слід відмітити, що у ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» впроваджена і працює з травня
2017 р. електронна аукціонна платформа DAMAS, безпосередній доступ до якої
здійснюється через офіційний сайт Компанії, і будь-який ліцензіат з передавання чи
постачання електроенергії після реєстрації може брати участь в аукціонах
(https://ua.energy/kliyentam/auktsiony/auktsionna-platforma-2/).
Надання доступу до пропускної спроможності міждержавних електромереж
України учасникам ринку відбувається на спеціальних аукціонах відповідно до
«Порядку проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної
спроможності міждержавних електричних мереж», затвердженого постановою
НКРЕКП від 28.03.2017 р. № 426.
Платформа охоплює всі технічні процеси з повною їх автоматизацією: від
ведення реєстру учасників, формування даних для всіх видів аукціонів, проведення
аукціонів до визначення результатів аукціонів та управління пропускною
спроможністю, виставлення рахунків і контролю оплати та гарантує
конфіденційність і захист інформації.
Відповідно до вимог Закону України «Про ринок електричної енергії»
ДП НЕК «УКРЕНЕРГО» вперше розроблено «Звіт з відповідності (достатності)
генеруючих потужностей» з ціллю оцінювання можливості генерувальними
потужностями покриття прогнозованого попиту на електроенергію та забезпечення
необхідного резерву з урахуванням вимог безпеки постачання та відповідно до
альтернативних сценаріїв розвитку енергетики України. Звіт охоплює сценарну
оцінку прогнозних балансів потужності та електроенергії ОЕС України на
короткострокову, середньострокову і довгострокову перспективу. Документ
враховує структурні, економічні, ринкові, та екологічні умови, запровадження
концепції управління попитом (Demand Response), питання енергоефективності та
стандарти операційної безпеки.
У Звіті сформовано Цільовий сценарій, реалізація якого при помірних темпах
зростання потужності генерації електроенергії з використанням ПДЕ може
забезпечити балансову надійність генерувальних потужностей при мінімальному
зростанні цін на електроенергію в період найближчих 10 років. Також проведено
Аналіз впливу введення ВЕС і СЕС на розвиток економіки, формування структури
генеруючих потужностей та зміну цін на електроенергію.
Недостатня прогнозованість генерації ВЕС та СЕС навіть у короткостроковій
перспективі обумовлює значне зростання вимог до маневрених потужностей ОЕС
України для компенсації їх нестабільності.
За оцінкою ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» максимальна встановлена потужність
СЕС та ВЕС, яку може приєднати ОЕС України без ризику розбалансування
енергосистеми, не перевищує 3 ГВт (до грудня 2019 р.). Подальше нарощування
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потужності ПДЕ відповідно до раніше виданих технічних умов (7,426 ГВт) без
зниження базової потужності АЕС та відповідного збільшення генерації вугільних
ТЕС для забезпечення необхідних обсягів резервів, стане можливим за умови
введення в роботу швидкодіючого мобільного резерву потужністю до 3 ГВт
(газопоршневі станції, ГАЕС). Крім зазначеного, режимне балансування роботи
енергосистеми в умовах розвитку нестабільної генерації з ПДЕ можливе шляхом
впровадження на ринку електроенергії системи регулювання попитом та
впровадження ринку допоміжних послуг.
Для спрощення та уніфікації процедур з приєднання об'єктів ПДЕ до
електромереж ОЕС України ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» розроблено та введено у
тестовому режимі «єдине вікно» для потенційного інвестора. Нова інтерактивна
мапа мережі Укренерго (https://ua.energy/kliyentam/pidklyuchennya/), на яку нанесено
усі підстанції компанії, а також «зелений калькулятор» з визначення вартості
підключення допоможуть отримати інформацію щодо наявності технічної
можливості та рекомендацій з підключення об’єктів. Подати заяву в режимі он-лайн
на виконання комплексу заходів з приєднання та підключення електроустановок
можливо шляхом заповнення відповідних електронних форм. Термін видачі
технічних умов на приєднання скоротився до 15 днів. Завдяки впроваженню
«єдиного вікна» кількість звернень щодо приєднання об'єктів ПДЕ зросла у 1,5 раза.
Крім того ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» розроблено проекти нормативних
документів: «Вимоги до вітрових та сонячних електростанцій при їхній роботі
паралельно з ОЕС України» ІІ редакція; «Визначення необхідних умов і алгоритмів
врахування ВЕС та СЕС при налаштуванні протиаварійних автоматичних
пристроїв»; «Методичні рекомендації щодо визначення необхідних умов і
алгоритмів врахування ВЕС та СЕС при налаштуванні пристроїв автоматичного
запобігання порушення стійкості (АЗПС) у перетинах ОЕС України на режим
роботи яких вони мають вплив» (https://ua.energy/mediya/dostup-do-publichnoyiinformatsiyi/proekty-normatyvnyh-dokumentiv/).
ДП «НЕК «Укренерго» презентовано розроблене НПЦР ОЕС України технікоекономічне обґрунтування будівництва інфраструктури збору і видавання
потужності СЕС встановленою потужністю до 1200 МВт (еквівалент
Придніпровської ТЕС) у Чорнобильській зоні відчуження. Проект передбачає
будівництво ПС напругою 330/110 кВ, 11 ПС напругою 110/10 кВ та близько 54 км
ліній електропередавання напругою 110 кВ. Це перший проект в Україні, у якому
передбачено встановлення систем накопичення енергії, що дозволяє мінімізувати
вплив нестабільної генерації об’єктів ПДЕ на режим роботи ОЕС України.
Застосування систем акумулювання енергії дозволяє зменшити витрати на
підтримання балансу в електромережі в період пікових навантажень; забезпечити
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безперервність та гнучкість постачання електроенергії; більш раціонально
використовувати національні та регіональні електромережі; зменшити ризик
перевантаження в електромережах та значно підвищити рівень безпеки системи
розподілення як у поточному режимі, так і в аварійних умовах, або надзвичайних
ситуаціях.
Одним із пріоритетних напрямів сталого розвитку енергетики в Україні є
побудова електроенергетичних систем на основі Smart Grid – технологій, що
включають в себе «інтелектуальні» системи вимірювання та керування
енергетичними потоками, управління електропостачанням відповідно до попиту на
електроенергію, а також пристроїв та систем накопичення (акумулювання)
електроенергії для добового регулювання електропостачання в умовах розвитку
розподіленої генерації на основі ПДЕ.
ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» в рамках Другого проекту з передачі електроенергії
для забезпечення виконання основних функцій диспетчерсько-технологічного
управління в нових умовах заплановано виконання проекту «Розумні мережі»
(Smart Grid), яким передбачено: модернізацію SCADA/EMS національного та
регіональних диспетчерських центрів; часткову модернізацію SCADA ПС,
організацію передавання розширеного обсягу інформації про стан ПС на верхні
рівні управління; розгорнення першої черги вимірювальної системи WAMS;
створення системи прогнозування виробітку перемінної за метеорологічними
умовами генерації з ПДЕ; розгорнення технологічної платформи відкритості галузі
(загальна модель CIM, GIS); пілотні проекти технологій V2G (сумісна робота
електромереж та електромобілів), VPP (віртуальні електростанції), дослідження
структури споживання та впровадження систем управління попитом Demand
Response тощо.
Метою проекту «Розумні мережі» є створення до 2020 р. нормативної та
технологічної бази для розвитку в Україні технологій, спрямованих на зменшення
нерівномірності графіка споживання та балансування стохастичної генерації з ПДЕ;
досягнення на всіх рівнях диспетчерського управління компанії: повної
спостережності комутаційних схем високовольтних підстанцій; умов для
поступового підвищення рівня спостережності розподіленої генерації та роботи
електромереж розподільчих компаній; короткотермінового прогнозування генерації
з ПДЕ; виконання розрахунків операційної безпеки електромережі в режимі «near
real time»; підвищення технологічної прозорості компанії для інших учасників ринку
та кінцевих споживачів. Орієнтовний бюджет проекту – 1040 млн грн. Джерело
фінансування – кредитні кошти Міжнародного банку реконструкції та розвитку
(МБРР).
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Міненерговугілля України у 2014 р. укладено контракт з бельгійською
компанією «Tractebel» на розробку Техніко-економічного обґрунтування
впровадження ряду пілотних технологій та проектів Smart Grid на рівні Системного
Оператора, зокрема:

Observability – збільшення поінформованості диспетчера про режим
роботи електромереж шляхом забезпечення 100% спостереження в реальному часі
своїх підстанцій та створення умов для прийняття нових обсягів телеметрії з
розподільчих компаній та розподіленої генерації з ПДЕ, що додатково дозволить
виконувати різноманітні розрахунки режимів роботи електромережі в реальному
часі, як того вимагають нормативні документи ENTSO-E.

RES Forecasting – впровадження системи прогнозування виробництва
електроенергії з ПДЕ. Ця задача повинна вирішуватись як самими учасниками для
уникнення створення небалансів, так і Системним Оператором для оцінки нових
проектів і оперативного планування енергорежимів.

Grid CIM Modeling & Transparency – створення інтеграційної платформи
для збору технологічних даних по енергосистемам на якій відображатиметься
вартість нового підключення та показники якості електроенергії у конкретному
регіоні країни.

Virtual Power Plant & Demand Responce & V2G – нівелювання наслідків
стохастичності виробництва електроенергії з ПДЕ. Дослідження використання
електромобілів у первинному та вторинному регулюванні, технології залучення
споживачів до вторинного та третинного регулювання, а також об’єднуючої
технології віртуальної електростанції.
У 2016 р. було розпочато тендерну процедуру щодо вибору консультанта на
розробку тендерної документації для закупівлі програмно-технічних рішень проекту
Smart Grid за результатами якої 08.02.2017 р. підписано контракт з Міжнародною
інженерно-консалтинговою компанією AF-Consult Switzerland AG. Консультантами
підготовлено початковий проект документа Тендерної документації на закупівлю
перших двох лотів проекту: лот 1 – «SCADA/EMS» (системи диспетчерського
контролю та управління) та лот 2 – «WAMS» (системи моніторингу перехідних
режимів). Наразі іде процес формування вимог до досліджень для підготовки
Тендерної документації по інших лотах проекту.
На основі «Звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих
потужностей», а також планів розвитку суміжних систем передачі та систем
розподілу електроенергії ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» розроблено проект «Плану
розвитку системи передачі на 2018 – 2027 роки», яким передбачено, зокрема:
заходи, спрямовані на забезпечення безпеки постачання електроенергії; основні
об’єкти системи передавання, будівництво або реконструкція яких є доцільними
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протягом наступних 10 років; інформацію про об’єкти системи передавання, які
мають бути збудовані та/або реконструйовані протягом наступних 10 років, строки
їх будівництва та/або реконструкції, джерела фінансування; інформацію про
інвестиції в об’єкти системи передавання, щодо яких вже прийняті рішення та які
перебувають на стадії реалізації, із зазначенням прогнозних інвестицій, що мають
бути здійснені протягом наступних трьох років.
Для впровадження сучасних систем компенсації реактивної потужності в
електромережах та підвищення пропускної спроможності системоутворюючих та
міждержавних ліній електропередавання Інститутом електродинаміки НАН України
розроблено методологію оптимального вибору систем FACTS (переважна більшість
яких базується на принципах поздовжньої, поперечної та комбінованої компенсації
реактивної потужності та параметрів електромереж), яку впроваджено для
збільшення пропускної спроможності перетинів ОЕС України – Одеса, Молдова;
ОЕС України – Крим; Донбас – район Луганської ТЕС. Розроблена методологія
дозволяє шляхом математичного моделювання визначати оптимальні сценарії
застосування пристроїв FACTS для отримання максимального ефекту в ОЕС
України. Системи FACTS також дозволяють плавно інтегрувати в електромережі
струм, отриманий з поновлюваних джерел енергії (ВЕС, СЕС тощо). Одну із систем
FACTS, яку виготовлено компанією АББ, установлено в Україні на ПЛ напругою
330 кВ Мелітополь – ПС «Джанкой».
Сьогодні в Україні реалізовано перший проект автоматизації ПС 750 кВ
«Київська», який включає: автоматизовану систему диспетчерського управління на
базі RTU560 фірми АВВ; автоматизовану систему збору даних від
мікропроцесорних пристроїв РЗА і ПА; систему реєстрації аварійних подій; систему
моніторингу перехідних режимів; систему передачі даних на верхні ієрархічні рівні
(Житомирські МЕМ, Центральна ЕС, НЕК «Укренерго»); автоматизовану систему
контролю ізоляції високовольтних введень під напругою; систему моніторингу
власних потреб підстанції; автоматизовану систему формування диспетчерської
звітності і оперативної документації; систему технологічного і охоронного
відеоспостереження тощо.
На ПС 330 кВ «Хмельницька» Південно-Західної ЕС введено в експлуатацію
систему моніторингу автотрансформатора. Це – перший програмно-апаратний
комплекс, впроваджений на об’єкті ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО», який дозволяє
здійснювати контроль, моніторинг та діагностику параметрів автотрансформатора у
реальному часі. Інформація з системи моніторингу заведена на рівні підстанції в
оперативно-інформаційний комплекс Південно-Західної ЕС з використанням
сучасних протоколів.
Впровадження систем моніторингу автотрансформаторного обладнання є
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ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО», якою передбачено введення аналогічних систем на інших
об’єктах енергосистеми.
ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» затверджено нову «Концепцію комплексної
програми автоматизації підстанцій»: перша черга – 48 ПС, період реалізації 2019 –
2021 рр., загальна сума €408,3 млн.; друга черга – 37 ПС, період реалізації 2022 –
2027 рр., загальна сума €199,7 млн. Наразі, у 2017 р. проводилась реконструкція
13 ПС за кредити Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР), Уряду
Німеччини через Кредитну установу з відбудови (KfW), Європейського банку
реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) на
загальну суму €325,9 млн.
Пілотні проекти із впровадження Smart Grid реалізовуються також і в
обленерго:
–
ПАТ «Хмельницькобленерго» розроблено «Пілотний проект з
впровадження АМІ-системи на базі Старокостянтинівського РЕМ» впровадження
якого дозволить зменшити витрати електроенергії в електромережах, підвищити
якість енергопостачання, розширити тарифні можливості та забезпечити отримання
даних про енергоспоживання в режимі реального часу.
–
ПрАТ «Волиньобленерго» розроблено пілотний проект «Впровадження
smart-grids як складової частини системи «Розумна держава», впровадження якого
дозволить зменшити витрати електроенергії в електромережах, підвищити якість
постачання споживачів, впровадити багатоцільові автоматизовані системи
розрахунків, управління відключеннями електроенергії, узагальнювати звітні данні
про електроенергію, воду та газ.
Енергетичною стратегією України на період до 2035 року передбачено
підвищення ефективності та економічності роботи розподільчих електромереж
шляхом переведення на більш високий клас напруги. Згідно з виконаними з технікоекономічними обґрунтовуваннями по 31 енерговузлу підтверджено економічну та
технічну ефективність комплексного підходу до реконструкції мереж для
підвищення ефективності їх роботи шляхом переходу до середнього рівня напруги
20 кВ. Зокрема, ПАТ «Сумиобленерго» на основі технологій Smart-grid
реалізовують програму переходу на клас напруги 20 кВ в електромережах Сумської
області. Перший масштабний проект у рамках цієї стратегії – будівництво підстанції
110/20 кВ «Роменська» у Сумах тощо.
Ботієвська ВЕС компанії ДТЕК «Вінд Пауер» встановленою потужністю
200 МВт є першою ВЕС парку «Приазовський» у Запорізькій області і входить до
п’ятірки найбільших за сучасною технікою об’єктів зеленої енергетики Європи та є
сьогодні найбільш потужнішою ВЕС в Україні. Вітроелектростанція складається з
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диспетчерського центру та 65 вітроустановок. Загальна висота башти та
вітрогенератора становить 148 м, вага – 400 т. Вже при швидкості вітру 3 м/с
починає вироблятися електроенергія. Для впровадження системи диспетчеризації на
Ботієвській ВЕС використано пристрії SCADA zenon Energy Edition із спеціальними
функціями керування електростанціями, підстанціями та розподільчими
електромережами.
У магістральних і міждержавних електромережах ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» з
2009 р. працює унікальна у світовій практиці трирівнева автоматизована система
комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ) з контролем показників якості
електроенергії (ПЯЕ), що відрізняється від інших тим, що провадить одночасне
вимірювання параметрів електроспоживання і показників якості електроенергії та
базується на вимогах міжнародних стандартів. Система розроблена Інститутом
електродинаміки НАН України, Національним технічним університетом України
«КПІ» та Харківським національним технічним університетом «ХПІ» разом з
фахівцями ДП «НЕК «Укренерго».
У системі АСКОЕ облік обсягів передавання електроенергії в умовах
функціонування оптового ринку електроенергії, здійснюється з використанням
розрахункових лічильників, встановлених в точках комерційного обліку
електроенергії, визначених сторонами Договору між членами ОРЕ та міждержавних
угод.
Загальна кількість точок обліку
та встановлених в них лічильників станом на 01.01.2017 р.
Назва
Комерційний облік
Кількість точок, шт.
1571
Кількість лічильників, шт
2470
Джерело: ДП «НЕК «Укренерго»

Технічний облік
1848
2650

Усього
3419
5120

Завдяки технічному переоснащенню діючих підстанцій та будівництву нових
вводяться в експлуатацію цифрові вимірювальні прилади.
За даними НКРЕКП станом на 01.01.2017 р. оснащення локальним
устаткуванням збору та обробки даних (ЛУЗОД) на об’єктах споживачів становило
78,6 % від їх загальної кількості.
ПрАТ «Львівобленерго» для своїх клієнтів у 2017 р. розпочто впровадження
«розумних» лічильників, які дають змогу споживачам перейти на зонний облік –
«нічний тариф» і сплачувати за використану електроенергію за реальними
показниками. Крім переваг для споживачів, «розумні електромережі» та лічильники
автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії допомагають суттєво
зменшити технологічні втрати і запобігати крадіжкам електроенергії. До кінця
2017 р. «розумним» обліком планувалося охопити понад 10,5 тис. споживачів у
м. Львові та восьми районах. На впровадження «розумних» лічильників і
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обладнання для передавання даних Інвестиційнійною програмою ПрАТ
«Львівобленерго» на 2017 р. передбачалось 26,3 млн грн.
ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» з початком виконання функцій Адміністратора
Розрахунків та Адміністратора Комерційного Обліку в новій моделі ринку
електроенергії має створити DATAHUB – централізовану платформу обміну
інформацією з єдиною базою даних точок комерційного обліку та історією
електроспоживання. Платформа DATAHUB забезпечить єдність обліку обсягів
електроспоживання для «оптового» та «роздрібного» ринків і стане єдиним
джерелом інформації щодо електроспоживання всіх учасниках ринку та їх
споживачах. Результатом реформи стане технократичний «анбандлінг»
розподільчих компаній та постачальників електроенергії. Точка комерційного
обліку знаходитиметься у кожного споживача з правом самостійно обирати
постачальника електроенергії та постачальника послуг комерційного обліку. Обсяги
спожитої електроенергії при цьому вимірюватимуться не тільки кількісно, але і
якісно.
Для послідовного впровадження інтеграційних проектів та нових технологій
особливого значення набуває розширення міжнародного співробітництва в
енергетичній сфері України.
Спільна робота України та Королівства Данія в рамках Проекту міжнародної
технічної допомоги «Українсько-Данський енергетичний центр» реалізується
відповідно до Угоди між Міністерством енергетики та вугільної промисловості
України та Міністерством закордонних справ Королівства Данія про
співробітництво у сфері розвитку та діяльності Українсько-данського
енергетичного центру від 22.12.2014 р. №208_029. Зазначеною Угодою передбачено
конкретні напрями технологічної та консультативної допомоги Данії, країни, що
вийшла на передові позиції в ЕС щодо розвитку ПДЕ, забезпеченню енергетичної
незалежності та реалізації технологій управління попитом.
За підсумками успішної діяльності на першому етапі Проекту відзначено
розробку модельних сценарієв розвитку енергетичної системи для реалізації
Енергетичної Стратегії України на період до 2035 року, данську модель
енергетичного калькулятора STREAM, Таймс-Україна; удосконалення методології
ведення реєстру викидів парникових газів та звітності, відповідно до Рамкової
Конвенції ООН про зміну клімату; розробку системи моніторингу показників
енергоефективності тощо.
Міненерговугілля України 27.02.2018 р. підписано Угоду про продовження
співробітництва у сфері розвитку та діяльності Українсько-Данського
енергетичного центру щодо сприяння у формуванні сприятливого середовища для
залучення інвестицій у сталий розвиток енергетики України, досягнення цілей
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Стратегії щодо доведення частки 11% поновлювальної енергії в кінцевому
енергоспоживанні до 2020 р. та 25% до 2035 р., підвищення енергоефективності та
енергонезалежності шляхом виконання визначених в Угоді шістьох компонентів, а
саме: 1 – розроблення системи моніторингу виконання Енергетичної Стратегії
України на період до 2035 року та підтримка її реалізації; 2 – моделювання
довгострокового та короткострокового прогнозного енергетичного балансу
відповідно до найкращих міжнародних практик; 3 – розроблення інструментів
інтеграції ПДЕ, розрахунок необхідної частки Smart генерації та визначення
оптимальної потужності для встановлення акумуляторних батарей для сприяння
інтегруванню джерел поновлювальної енергії, підтримка розвитку DATAHUB,
розроблення системи прогнозування виробітку електроенергії із вітру та сонця;
4 – створення «єдиного вікна» для сприяння залучення інвестицій у проекти
енергоефективності та ПДЕ; 5 – допомога в імплементації Національного плану дій з
енергоефективності до 2020 року і в розробці та виконанні нового Національного
плану дій з енергоефективності до 2035 року, стимулюванні енергоефективності для
промисловості; 6 – допомога у розробці та виконанні нового Національного плану
дій з відновлюваної енергетики до 2035 року.
У сфері впровадження технологій Smart Grid Міненерговугілля України
21.11.2017 р. підписано Меморандум з Південно-Корейськими компаніями KEPCO
та KOTRA, які вже застосовують їх у сфері енергетики протягом кількох десятиріч.
Характерною рисою корейських технологій Smart Grid є глибоке проникнення їх до
всіх рівнів у виробництві, розподіленні, постачанні і споживанні електроенергії: від
електростанцій всіх типів, через лінії електропередавання усіх класів напруг,
безпосередньо до струмоприймачів. Важливим напрямом сучасних корейських
технологій в електроенергетиці є розробка та впровадження накопичувачів
електроенергії (ESS). До кінця 2017 р. їх встановлену потужність на підстанціях
компанії KEPCO передбачено довести до 500 МВт, що дозволить оперативно
маневрувати потужностями. При цьому накопичувачі меншої потужності,
встановлені на підприємствах і в помешканнях, дозволяють енергокомпаніям більш
оперативно та ефективно вирівнювати графіки навантаження, а споживачам
економити на витратах за спожиту електроенергію.
Співпраця буде здійснюватися у таких напрямах: обмін інформацією про
електроенергетичні технології кожної країни; обмін знаннями з інтеграції
поновлювальних джерел енергії, систем зберігання енергії, обмін технологіями в
сферах Smart Grid, AMI (розширені інфраструктурні вимірювання), SCADA
(контрольне управління та збір даних), управління відключеннями тощо. Співпраця
з Корейським компаніями допоможе у створені «Концепції Smart Grid в Україні» та
підготовці плану заходів з реалізації Енергетичної стратегії України до 2035 року в
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частині зменшення втрат електроенергії на її передавання та розподілення
електромережами, у тому числі запровадження накопичувачів енергії, що підвищить
надійність постачання електроенергії споживачам.
У сфері енергоефективності Україна має імплементувати у національне
законодавство положення таких Директиви ЄС: 2006/32/ЄС про ефективність
кінцевого використання енергії та енергетичні послуги; 2010/31/ЄС щодо
енергетичної ефективності будівель; 2010/30/ЄС щодо маркування енергетичної
продукції; 2012/27/ЄС про енергоефективність.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 р. №1228-р
схвалено Національний план дій з енергоефективності на період до 2020 року –
стратегічний
документ,
який
запроваджує
європейську
практику
середньострокового планування державної політики в сфері енергоефективності та
затверджено План заходів з реалізації Національного плану дій з
енергоефективності на період до 2020 року, що є одним з основних зобов’язань у
рамках імплементації положень Директиви 2012/27/ЄС. Відповідно до Плану
передбачено до 2020 р. забезпечити енергоощадність у розмірі 9% від середнього
показника кінцевого внутрішнього енергоспоживання шляхом реалізації заходів у
чотирьох основних секторах: побутовому секторі (житлові будівлі) – 50%;
транспорті – 9%; сфері послуг (серед основних заходів енергоощадності є сприяння
залученню інвестицій у термомодернізацію житлових будівель та у будівництво
споруд з близьким до нульового споживанням енергії; запровадження сертифікації
енергетичної ефективності будівель, системи енергоаудиту та енергоменеджменту, а
також забезпечення 100% комерційного обліку споживання газу, електроенергії,
теплової енергії та води) тощо.
На виконання Плану заходів з реалізації Національного плану дій з
енергоефективності на період до 2020 року Верховною Радою України у 2017 р.
прийнято Закони:
–
від 08.06.2017 р. №2095-VIII «Про фонд енергоефективності», який
відповідає вимогам положень Директиви 2012/27/ЄС про енергоефективність і
призначений для стимулювання фізичних та юридичних осіб до здійснення заходів з
енергозбереження та підвищення енергоефективності в Україні. Статутний капітал
Фонду формується за рахунок коштів Державного бюджету України та інших
джерел, не заборонених законом, в тому числі фінансових внесків та допомоги у
формі цільових грантів чи в інший спосіб від урядів, агентств та установ іноземних
держав, а також міжнародних фінансових організацій на підставі відповідного
договору. При цьому, власники будівель можуть вибирати виконавця робіт –
енергетичного аудитора, будівельну компанію, енергосервісну компанію, банкпартнера тощо;
– від 22.06.2017 р. №2118-19 «Про енергетичну ефективність будівель»,
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яким визначено правові, соціально-економічні та організаційні засади діяльності у
сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель, що відповідає вимогам
положень Директиви 2010/31/ЄС про енергетичну ефективність будівель. Законом
передбачено
термомодернізацію
будівель;
стимулювання
використання
поновлюваних джерел енергії; сертифікацію енергетичної ефективності будівель
незалежним енергоаудитором; розроблення та реалізацію національного плану щодо
збільшення кількості будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії
тощо.
Держенергоефективності запущено новий сайт Інтерактивної інвестиційної
карти проектів відновлюваної енергетики та енергоефективності України –
UA МАР 2.0 (http://uamap.org.ua). Сайт дозволяє ініціаторам проектів з метою
пошуку інвестицій додавати потенційні проекти за оновленою формою,
розробленою згідно з основними вимогами міжнародних фінансових організацій.
Сьогодні на мапі вже розміщено понад 50 проектів на суму €1,2 млрд. База проектів
оновлюється і працює у тестовому режимі.
Національна екологічна політика України спрямована на забезпечення
імплементації в Україні вимог екологічного законодавства країн ЄС за напрямами
запобігання глобальній зміні клімату та обмеження шкідливих викидів.
Україною підписано Паризьку Угоду 22.04.2016 р. та ратифіковано Законом
України від 13.07.2016 р. №0105 «Про ратифікацію Паризької угоди щодо боротьби
зі зміною клімату». Зобов’язаннями України визначено цільове завдання – у 2030 р.
не перевищувати 60% від рівня викидів парникових газів 1990 р. (розпорядження
Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 р. №980-р Про схвалення Очікуваного
національно визначеного внеску України до проекту нової глобальної кліматичної
угоди), тобто знизити викиди на 40% (з 947 млн т СО2 у 1990 р. до 568 млн т СО2 у
2030 р.).
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 р. №932-р
схвалено Концепцію реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період
до 2030 року, яка є національним стратегічним документом у сфері боротьби зі
зміною клімату та враховує основні положення Паризької угоди, що сприятиме
реалізації головних завдань міжнародної кліматичної політики, прийнятих в Україні
та розроблено План заходів з реалізації цієї Концепції. Метою Концепції є
вдосконалення державної політики у сфері зміни клімату для досягнення сталого
розвитку держави, створення правових та інституційних передумов для
забезпечення поступового переходу до низьковуглецевого розвитку за умови
економічної, енергетичної та екологічної безпеки і підвищення добробуту громадян.
Мінприроди України за підтримки Проекту USAID «Муніципальна енергетична
реформа в Україні» розроблено у 2017 р. проект «Стратегії низьковуглецевого
розвитку України до 2050 р.», якою передбачено поступове зниження пріоритету
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викопного палива на користь поновлюваних джерел енергії; скорочення викидів і
збільшення поглинання парникових газів; запровадження екологічно безпечного
виробництва із застосуванням «зелених» технологій в усіх секторах економики
тощо. За попередніми прогнозами експертів до 2050 р.: викиди парникових газів
можуть скоротитися на 60 – 75% від рівня викидів у 1990 р.; частка поновлюваної
енергетики у структурі електрогенерації може зрости до 35%; частка вугільних ТЕС
скоротитися до 25%, а частка АЕС – до 28%. Стратегію схвалено Міжвідомчою
комісією з питань клімату.
Мінприроди України також розроблено законопроект «Про засади
моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів», а також триває
робота над впровадженням нової сучасної системи моніторингу, звітності та
верифікації викидів парникових газів на рівні спалювальних установок, що
дозволить отримувати достовірні дані та створити в країні економічні інструменти
регулювання викидів парникових газів.
В рамках імплементації основних актів енергетичного законодавства ЄС до
національного законодавства відповідно до Договору про заснування ЕС Україна
має імплементувати положення Директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди, яка
була прийнята на зміну Директиви 2001/80/ЄС про обмеження викидів деяких
забруднюючих повітря речовин від великих установок спалювання. На виконання
положень Директиви 2010/75/ЄС розпорядженням Кабінету Міністрів України від
08.11.2017 р. № 796-р схвалено Національний план скорочення викидів від великих
спалювальних установок (НПСВ). Метою НПСВ є поступове скорочення викидів
діоксиду сірки (SO2), оксидів азоту (NOx) та речовин у вигляді суспендованих
твердих частинок, недиференційованих за складом (пил) від існуючих великих
спалювальних установок, номінальна теплова потужність яких становить 50 МВт і
більше. Участь у НПСВ є добровільною. До НПСВ включено 90 великих
спалювальних установок загальною потужністю 64,814 ГВт з діючих 223 великих
спалювальних установк (після групування на одне джерело викидів – димову трубу)
загальною потужністю 115,894 ГВт. Строк дії НПСВ з 01.01.2018 р. по 31.12.2033 р.
Досягнення нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин
відповідно до положень Директиви 2010/75/ЄС, повинно відбутися до 31.12.2028 р.
для пилу – 5172,0 т/рік і SO2 – 51004,4 т/рік та до 31.12.2033 р. – для NOx –
53791,3 т/рік.
Енергетичною стратегією України на період до 2035 року «Безпека,
енергоефективність,
конкурентоспроможність»
(ЕСУ-2035),
схваленою
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 р. №605-р, визначено
мету і цілі розбудови енергетичного сектору відповідно до потреб економічного і
соціального розвитку країни на період до 2035 р. Головною метою розвитку
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енергетики на період до 2035 р. є забезпечення енергетичної та екологічної безпеки і
перехід до енергоефективного та енергоощадного використання і споживання
енергоресурсів із впровадженням інноваційних технологій.
Відповідно до прогнозної структури загального первинного постачання енергії
(ЗППЕ) обсяги використання викопних ресурсів зменшаться у 2035 р. порівняно з
2015 р., а поновлювані ресурси збільшаться за цей період на 21%. У сфері
поновлюваних джерел енергії передбачено стале розширення використання всіх
видів поновлюваної енергетики (що потребує розвитку високоманеврової smartгенерації та сегменту накопичувачів енергії). Частка ПДЕ у ЗППЕ зросте від 4% у
2015 р. до 25% у 2035 р. та у виробництві електроенергії з 5% у 2015 р. до >25% у
2035 р.
Структура ЗППЕ України, млн т н.е./%
Назва джерела первинного
постачання енергії
Вугілля
Природний газ
Нафтопродукти
Атомна енергія
Біомаса, біопаливо та відходи
Сонячна та вітрова енергія
ГЕС
Термальна енергія*
Всього

2015
факт
27,3/30,4
26,1/29,0
10,5/11,6
23,0/25,5
2,1/2,3
0,1/0,1
0,5/0,5/
0,5/0,6
90,1/100

2020
прогноз
18,0/22,0
24,3/29,3
9,5/11,5
24,0/29,3
4,0/4,9
1,0/1,2
1,0/1,2
0,5/0,6
82,3/100

2025
прогноз
14,0/16,1
27,0/31,0
8,0/9,2
28,0/32,2
6,0/6,9
2,0/2,4/
1,0/1,1
1,0/1,1
87,0/100

2030
прогноз
13,0/14,3
28,0/30,8
7,5/8,2
27,0/29,7
8,0/8,8
5,0/5,5
1,0/1,1
1,5/1,6
91,0/100

2035
прогноз
12,0/12,5
29,0/30,2
7,0/7,3
24,0/25,0
11,0/11,5
10,0/10,4
1,0/1,0
2,0/2,1
96,0/100

*Термальна енергія довкілля та скидні ресурси техногенного походження
Орієнтовний прогноз виробництва електроенергії у 2035 р. становитиме
195,0 млрд кВт·год. З них: АЕС – 48%; ТЕС, ТЕЦ – 32%; ГЕС, ГАЕС – 7%;
ВЕС, СЕС – 13%.
У сфері охорони довкілля передбачається досягнення цільових показників
скорочення викидів SO2, NOХ та пилу згідно з Національним планом скорочення
викидів від великих спалювальних установок.
Показники енергоефективності ЕСУ-2035
Показник
2015
2020
Енергоємність ВВП,
0,28
0,20
ЗППЕ у т н.е./$1000 ВВП (ПКС)
Питома витрата палива на відпуск
396
384
електроенергії, г у.п./кВт∙год
Питома витрата палива на відпуск
165
160
тепла котельнями, кг у.п./Гкал
Частка втрат в електромережах, %
>12
10
Частка втрат в тепломережах, %
>20
<17
Джерело: Енергетична стратегія України на
енергоефективність, конкурентоспроможність»
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2025

2030

2035

0,18

0,15

0,13

367

353

334

155

150

145

9
8
<7,5
<13
<11
<10
період до 2035 року «Безпека,

Енергетичною стратегію України на період до 2035 року передбачено:
–
до 2020 р. завершити імплементацію Третього енергетичного пакета, що
дозволить створити повноцінний ринок електроенергії відповідно до енергетичного
законодавства ЄС та виконати більшу частину заходів з інтеграції ОЕС України до
енергосистем ENTSO-E; за рахунок проведення стабільної та прогнозованої
політики у сфері стимулювання розвитку ПДЕ та залучення інвестицій довести
частку ПДЕ у кінцевому енергоспоживанні країни відповідно до завдань визначених
Національним планом дій з відновлюваної енергетики до 2020 року;
–
до 2025 р. заплановано інтенсивне залучення інвестицій у сектор ПДЕ,
розвиток розподіленої генерації, зокрема розробка та початок реалізації плану
впровадження «розумних» енергетичних мереж (Smart Grids) та створення
розгалуженої інфраструктури для розвитку електротранспорту;
–
до 2035 р. заплановано розвиток нової генерації з впровадження
об’єктів ПДЕ більш динамічними темпами порівняно з іншими видами генерації, що
дозволить збільшити їх частку до 25% у структурі ЗППЕ.
Наразі відбувається трансформація традиційної енергетики, формується
енергетика майбутнього на основі інтелектуально розподіленої енергетики з
урахуванням поновлюваних джерел енергії; інформаційних систем управління;
інтелектуального комутаційного обладнання; споживчих сервісів, які дозволяють
управляти накопиченням та споживанням електроенергії; перехід від класичного
централізованого виробництва енергії до системи розподіленої генерації, в якій
учасники динамічно змінюють ролі й взаємодіють як енергетичні кооперативи,
стають «кваліфікованими учасниками» ринку та отримують можливість генерувати,
зберігати й використовувати для власних потреб електроенергію із ПДЕ.
Запровадження технологій Smart Grid, в тому числі накопичувачів енергії, дозволить
значно зменшити втрати електроенергії в електромережах та підвищити надійність
постачання електроенергії споживачам відповідної якості.
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Додаток 1
Нормативно-технічна база для впровадження «інтелектуальних» енергетичних систем
на основі технологій Smart Grid
Міжнародні стандарти:
1.
Американський Інститут інженерів електротехніки та електроніки – Institute
of Electrical and Electronics Engineers (IEEE):

Комплекс стандартів IEEE P2030, яким визначено принципи забезпечення
інтероперабельності (функціональної сумісності) енергетичних та інформаційних технологій з
елементами енергетичних систем, пристроями споживачів. У документах IEEE P2030.1
сформовані принципи організації інфраструктури Smart Grid, в IEEE P2030.2 – принципи
забезпечення інтероперабельності між системами зберігання енергії, що інтегровані в
інфраструктуру Smart Grid, в IEEE P2030.3 – процедури випробувань систем і обладнання,
призначеного для використання в складі Smart Grid.

IEEE 1402. IEEE Guide for Electric Power Substation Physical and Electronic Security.
Стандарт носить загальний характер і визначає основні підходи до планування, проектування,
будівництва та експлуатації електричних підстанцій. Даний стандарт не містить детальних
специфікацій щодо забезпечення інформаційної безпеки.

Комплекс стандартів ІЕЕЕ 1547 містить ряд документів, присвячених різним
аспектам забезпечення взаємодії та зв'язності між розподіленими ресурсами, інтегрованими до
складу енергетичних систем, і складається з таких частин:
 ІЕЕЕ 1547.1 – стандарт загальної процедури відповідності випробувань приєднання
розподілених джерел енергії до енергосистеми;
 ІЕЕЕ 1547.2 – визначає деталізовані вказівки приєднання на паралельну роботу;
 ІЕЕЕ 1547.3 – вимоги по обміну інформацією, моніторингу та контролю
розподілених джерел енергії;
 ІЕЕЕ 1547.4 – вимоги до обладнання та його експлуатації у відокремлених
локальних енергосистемах з розподіленими джерелами енергії;
 ІЕЕЕ 1547.5 – призначений для розподілених джерел енергії потужністю вище 10
МВА;
 ІЕЕЕ 1547.6 – практичні аспекти підключення розподілених джерел енергії до
розподільчих мереж;
 IEEE 1547.7 – Керівництво по визначенню впливу малої генерації на енергосистему;
 IEEE 1547.8 – Методичні рекомендації щодо впровадження IEEE 1547.

IEEE 1686. IEEE Standard for Substation Intelligent Electronic Devices (IED) Cyber
Security Capabilities. Стандарт визначає специфікації, які необхідно виконати для оцінки
захищених «інтелектуальних» електронних пристроїв (ІЕП). Цей документ дає можливість
оцінити функції забезпечення кібербезпеки як уже застосованих ІЕП, так і тих, які планується
використовувати.

IEEE P1711. Trial Use Standard for a Cryptographic Protocol for Cyber Security of
Substation Serial Links. Документ визначає механізм шифрування для асинхронного послідовного
каналу зв'язку. Стандартом встановлено використовувати криптографічні алгоритми, які
затверджені американським Національним інститутом стандартів і технології (NIST) і реалізовані
відповідно до федеральних стандартів США – FIPS PUB 140-2.
2.
Міжнародна організація зі стандартизації – International Organization for
Standardization (ISO):

ISO 27019. Information security management guidelines for process control systems used
in the energy utility industry on the basis of ISO/IEC 27002. Проведена деталізація загальних вимог
ISO/IEC 27002 для підприємств енергетичної галузі, які експлуатують системи реального часу.
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3.

Міжнародна електротехнічна комісія – International Electrotechnical Commission

(IEC):

Комплекс стандартів IEC 61850 Комунікаційні мережі та системи на підстанціях –
це глобальний комунікаційний стандарт, сфера дії якого, згідно з планами Міжнародної
електротехнічної комісії, буде розширена за рамки електроенергетики. Стандарт описує формати
потоків даних, види інформації, правила опису елементів енергооб'єкта тощо.

IEC 61784-4. Digital data communications for measurement and control - Profiles for
secure communications in industrial networks. Стандарт визначає можливі загрози та порядок аналізу
наслідків їх реалізації, вимоги до систем безпеки зв'язку, порядок здійснення віддаленого доступу
за допомогою модему, а також встановлює профілі безпеки керуючого центру, корпоративної
мережі, керуючого центру мережі вищого рівня, віддаленого управління за допомогою мережі
Інтернет або Інтранет.

Комплекс стандартів IEC 62443. Security for industrial process measurement and
control - Network and system security. Стандарт визначає основні поняття і терміни, які пов'язані з
безпекою виробництва та системою управління; практичні рекомендації щодо складання планів,
спрямованих на забезпечення безпеки; конкретні вимоги до безпеки виробництва та систем
управління з урахуванням специфіки промислових мереж; життєвий цикл програмного
забезпечення захисту систем управління, а також планування промислового виробництва.

IEC 62351. Data and Communication Security. Стандарт з питань інформаційної
безпеки підсистем управління енергосистемами. Стандартом вводиться базове поняття «кінцевої
безпеки».
Національні галузеві стандарти
1.
Американський Національний інститут стандартів і технології – National
Institute of Standards and Technology (NIST):
Комплекс стандартів NIST SP800. Guide to Industrial Control Systems (ICS) Security.
Стандартами надано рекомендації щодо забезпечення безпеки систем промислового управління
(ICS), в тому числі SCADA, а також розподілених систем управління (DCS). У документі наведено
огляд ICS і їх стандартних топологій, визначаються типові загрози та вразливості. NIST SP800 –
82 складається з декількох розділів, які описують: огляд SCADA, а також обґрунтування
необхідності забезпечення їх безпеки; загрози, вразливості та інциденти; рекомендації щодо
інтеграції механізмів забезпечення безпеки в мережних архітектурах.
Документ регламентує забезпечення безпеки систем управління типу SCADA федеральних
інформаційних систем і орієнтований на широку аудиторію - від розробника до постачальника
послуг. У стандарті дано докладний опис профілів безпеки та механізмів їх забезпечення. Також
слід зазначити, що даний документ є одним із серії стандартів, спрямованих на реалізацію
управління ризиками.
2.
Міжнародна асоціація з автоматизації – International Society of Automation (ISA).
Комплекс стандартів Industrial Automation and Control Systems Security ISA SP-99. Галузевий
стандарт визначає підходи до забезпечення інформаційної безпеки системи виробництва і
управління виробництвом. На базі стандарту Національного інституту стандартизації США
(American National Standards Institute, ANSI) ANSI/ISA-62443 розроблений міжнародний стандарт
IEC 62443. Security for industrial process measurement and control - Network and system security.
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Американська Корпорація по Надійності в Електроенергетиці – North American
Electric Reliability Corporation (NERC). Комплекс стандартів NERC CIP-002 – NERC CIP-011, що
регламентують питання забезпечення кібербезпеки в SCADA та інших критично важливих об'єктів
інфраструктури енергоосистем.
4.
Німецька асоціація енергетики та водної промисловості (BDEW). «Generating
Plants Connected to the Network Guideline for generating plants connection to and parallel operation
with the Medium-Voltageum-voltage network». Посібником визначено обов'язкові вимоги щодо
підключення генерувальних установок (ПДЕ у т.ч. малі ГЕС і когенерація) до мереж середньої
напруги.
5.
Спілка німецьких електротехніків (VDE) «VDE-AR-N 4105 Generators connected to
the low-voltage distribution network - Technical requirements for the connection to and parallel
operation with low-voltage distribution networks». Технычними вимогами визначено мінімальні
технічні вимоги для підключення і паралельної роботи генерувальних установок з розподільчими
мережами низької напруги.

3.

Діючі стандарти для систем SCADA/EMS
Слой
Стандарт
Комментарій
IEC 61970-1
IEC 61970-2
Energy management system Application Program Interface
IEC 61970-301
Інформаційний
(Інтерфейс прикладної програми системи управління
IEC 61970-401
енергією)
IEC 61970-453
IEC 61970-501
Framework market communication
Комунікаційний
IEC/TR 62325
(Рамковий ринок зв'язку)
IEC 60870-5-101
Telecontrol protocols
Комунікаційний
IEC 60870-5-104
(Протоколи телеконтролю)
IEC 60870-6
See substation automation system in 8.3.1
Інформаційний IEC/EN 61850 (all parts)
(Див. систему автоматизації підстанції у 8.3.1)
Harmonization of quality codes
Інформаційний
IEC 62361
(Гармонізація кодексів якості)
Reference architecture power system information exchange
Загальний
IEC 62357
(Довідкова архітектура енергетичної системи обміну
інформацією)
Cyber-security aspects (refer to section 9.3)
Комунікаційний IEC 62351 (all parts)
(Аспекти кібер-безпеки (див. розділ 9.3))

114

Додаток 2
Системні мережеві кодекси ENTSO-E:
- Мережевий кодекс вимог на підключення до електромережі генерувальних об’єктів.
Запроваджено Регламентом (ЄС) № 2016/631 від 14 квітня 2016 р., опублікований в Офіційному
журналі Європейського Союзу (European Union Official Journal), який став обов’язковим з 17
травня 2016 р. Це означає початок 3-річного періоду імплементації по всій Європі. Мережевий
кодекс про вимоги до генерувальних енергоблоків встановлює систему правил, яких мають
обов’язково дотримуватися генерувальні компанії з метою їх подальшого приєднання до
магістральних мереж, визначає прозорі та пропорційні процедури для всіх генерувальних
компаній, що мають стати частиною магістральних мереж та направлений на забезпечення
безпеки поставки електроенергії. Цей кодекс чітко визначає завдання та відповідальність для
власників генерувальних компаній і мережевих операторів системи передачі та операторів
розподільчих мереж. Він встановлює процедури для забезпечення недискримінаційного правового
режиму для генерувальних компаній в Європі та базується на реальному прогнозі
виробництва/попиту.
- Мережевий кодекс з підключення споживачів до електромережі. Запроваджено
Регламентом (ЄС) № 2016/1388 від 17 серпня 2016 р., опублікований в Офіційному журналі
Європейського Союзу (European Union Official Journal) 18 серпня 2016 р., отже набув чинності як
обов’язковий. Мережевий кодекс про підключення до мереж з метою споживання електроенергії
забезпечує стабільність функціонування енергосистеми в Європі за рахунок постачальників,
споживачів і розподільчих мереж в умовах розширення використання енергії з поновлювальних
джерел, досягнення можливостей з реалізації потенціалу споживачів, що використовують
інтелектуальні лічильники в управлінні енергосистемою. Кодекс має на меті встановлення
прозорих європейських правил взаємодії попиту з пропозицією системи електропередавання.
Даний кодекс визначає перелік вимог для сторін, що підключені до системи, а також заявлених до
підключення сторін.
- Мережевий кодекс вимог щодо підключення до мережі високовольтної передачі
постійного струму та асинхронно під’єднаних енергетичних модулів. Запроваджено Регламентом
(ЄС) № 2016/1447 від 26 серпня 2016 р, опублікований в Офіційному журналі Європейського
Союзу (European Union Official Journal), який набув чинності, як обов’язковий. Мережевий кодекс
про підключення через високовольтні лінії постійного струму використовується для створення
інтерконекторів між державами, а також для з’єднання прибережних вітрових електростанцій.
Кодекс визначає правила та вимоги до технології постійного струму високої напруги, визначає
порядок з’єднання між різними частинами Європи та правила з’єднання, що застосовуються до
генерувальних компаній, які під’єднані до основної енергосистеми через високовольтні лінії
постійного струму (HVDC).
- Мережевий кодекс що встановлює керівництво з експлуатації системи передачі.
Запроваджено Регламентом Комісії (ЄС) 2017/1485 від 2 серпня 2017 р. (Commission Regulation
(EU) 2017/1485 of 2 August 2017 establishing a guideline on electricity transmission system operation).
Документ об'єднує в собі положення трьох розроблюваних раніше окремо проектів системних
кодексів: з оперативного планування та управління (Network Code on Operational Planning &
Scheduling, NC OPS); з експлуатаційної надійності (Network Code on Operational Security, NC OS) і
з регулювання частоти та резервів потужності (Network Code on Load Frequency Control and
Reserve, NC LFCR).
Мережевий Кодекс встановлює деталізовану систему правил з координації операторів
системи передачі (ОСП) відповідно до правил ЄС з метою запровадження безпечного, надійного
та постійного балансу активної потужності та підтримання частоти в енергосистемі Європи
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шляхом використання резервів потужності,
запровадження погоджених
процедур
транскордонного обміну та активації енергорезервів. Кодекс визначає роль та повноваження
Операторів системи передачі, Операторів розподільчих мереж, певних користувачів
енергосистеми та учасників ринку щодо процедури формування графіку роботи, і визначає
порядок обміну інформацією між сторонами. Він містить загальні та обов’язкові юридичні
принципи та правила для функціонування системи передавання електроенергії, що мають бути
дотримані ОСП в умовах взаємодії між ними, нарощування обсягів електроенергії, виробленої з
ПДЕ, а також створення єдиного внутрішнього енергоринку.
- Мережевий кодекс з аварійних ситуацій та відновлення. Запроваджено Регламентом (ЄС)
№ 2017/2196 від 24 листопада 2017 р., спрямований на організацію безпечного та безперебійного
постачання електроенергії на території Європи, регламентує процедури і коригуючі заходи, які
повинні застосовуватися в надзвичайних аварійних ситуаціях та після аварійного відновлення
стану енергосистеми. Це включає в себе підготовку системи захисту, відновлення системи і планів
повторної синхронізації, включаючи обмін інформацією, процедури експлуатації під час
виникнення таких ситуацій та аналізу можливих інцидентів.
- Мережевий кодекс про затвердження правил щодо розподілу пропускної спроможності
міждержавних ліній та управління перевантаженнями. Запроваджено Регламентом (ЄС)
№ 2015/1222 від 24 липня 2015 р., що встановлює методичні рекомендації стосовно розподілення
пропускної здатності та ведення режиму перевантаження, опубліковано в Офіційному журналі
Європейського Союзу (European Union Official Journal), набув чинності через 20 днів після
публікації і став обов’язковим. Мережевий кодекс встановлює правила, що визначають єдиний
підхід для прикордонної торгівлі електроенергією в Європі. Положення кодексу визначають
правила розподілу потужностей, тобто розподіл прикордонних потужностей для магістральної
інфраструктури в межах доби або на добу наперед. Кодекс встановлює правила управління
перенавантаженнями та пропускною спроможністю мереж.
- Мережевий кодекс про затвердження правил щодо довгострокового розподілу пропускної
спроможності міждержавних ліній. Запроваджено Регламентом (ЄС) № 2016/1719 від 26 вересня
2016 р. щодо Керівних принципів з форвардного розподілення потужності, опубліковано в
Офіційному журналі Європейського Союзу (European Union Official Journal), набув чинності з 17
жовтня 2016 р. та став обов’язковим.
Мережевий кодекс визначає структуру та спосіб функціонування ринків, на яких право
щодо розподілу транскордонних потужностей надається наперед (за тижні, місяці або навіть роки
перед фактичним використанням, за відповідну оплату). Мережевий кодекс про довгострокові
розподіли пропускної спроможності міждержавних ліній визначає правила щодо типу та змісту
права передавання, які можуть бути розподілені, спосіб такого розподілу та порядок компенсації у
випадку втрати такого права. Головною його ціллю є створення конкурентного форвардного ринку
в Європі.
- Мережевий кодекс про балансування електроенергії (Network Code on Electricity
Balancing, NC EB) схвалено 16.03.2017 р. представниками країн-членів ЄС та запроваджено
Регламентом (ЄС) № 2017/2195 від 23 листопада 2017 р., встановлює правила взаємного надання
послуг по балансуванню усіх видів послуг по регулюванню режимів роботи енергосистем.
Мережевий кодекс про балансування електроенергії направлений на зміну ситуації в Європі, за
якої більшість послуг з балансування надаються на національному рівні. Метою кодексу є
запровадження розширеного ринку, що дозволяє використовувати різні енергетичні ресурси для
виробництва електроенергії. Кодекс направлений на повну інтеграцію, координацію та
гармонізацію правил балансування з метою спрощення торгівлі енергоресурсами.
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Додаток 3

Стан та національні цілі держав-членів ЄС щодо частки енергії
поновлюваних джерел енергії в кінцевому споживанні
Частка енергії з
Частка енергії з
Частка енергії
ПДЕ
ПДЕ у кінцевому
ПДЕ у кінцевому
Мета щодо частки
у кінцевому
сукупному
сукупному
ПДЕ у кінцевому
сукупному
Країна
споживанні енергії
споживанні енергії споживанні енергії,
споживанні енергії
станом на 2005 р.,
станом на
згідно з національними
станом на 2020 р.,
додаток І Директиви
планами країн
2015/2016 рр.,
додаток І Директиви
2009/28/ЄС
%
2009/28/ЄС
2
3
4
5
1
Австрія
23,3%
34%
33,1/33,5
45% до 2020 р.
Бельгія
2,2%
13%
8,0/8,7
13% до 2020 р.
Болгарія
9,4%
16%
18,0/18,8
16% до 2020 р.
7,0/9,3
Великобританія
1,3%
15%
15% до 2020 р.
Греція
6,9%
18%
15,3/18,2
20% до 2020 р.
35% до 2020 р.
Данія
17,0%
30%
29,2/32,2
100% до 2050 р.
Естонія
18,0%
25%
26,5/28,8
25% до 2020 р.
Ірландія
3,1%
16%
8,6/9,5
16% до 2020 р.
Іспанія
8,7%
20%
16,2/17,3
20,8% до 2020 р.
Італія
5,2%
17%
17,1/17,4
17% до 2020 р.
Кіпр
2,9%
13%
9,0/9,3
13% до 2020 р.
Латвія
32,6%
40%
37,6/37,2
40% до 2020 р.
Литва
15,0%
23%
25,8/25,6
23% до 2020 р.
Люксембург
0,9%
11%
5,0/5,4
11% до 2020 р.
Мальта
0,0%
10%
5,0/5,6
10% до 2020 р.
Нідерланди
2,4%
14%
5,5/6,0
16% до 2020 р.
18% до 2020 р.
30% до 2030 р.
Німеччина
5,8%
18%
13,8/14,8
45% до 2040 р.
60% до 2050 р.
Польща
7,2%
15%
11,7/11,3
15,5% до 2020 р.
31% до 2020 р.
Португалія
20,5%
31%
27,0/28,5
40% до 2030 р.
Румунія
17,8%
24%
24,9/25,0
24% до 2020 р.
Словацька Республіка
6,7%
14%
11,6/12,0
13,5% до 2020 р.
Словенія
16,0%
25%
21,9/21,3
25% до 2020 р.
Угорщина
4,3%
13%
9,5/14,2
14,65% до 2020 р.
38% до 2020 р.
Фінляндія
28,5%
38%
38,7/39,2
40% до 2025 р.
23% до 2020 р.
Франція
10,3%
23%
14,3/16,0
32% до 2030 р.
Чеська Республіка
6,1%
13%
13,4/14,9
13,5% до 2020 р.
Швеція
39,8%
49%
52,6/53,8
50 % до 2020 р.

Джерело: 1,2,3 - Директива 2009/28/ЄС;
4, 5 - http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_31&plugin=1
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Окремі скорочення
МЕА – Міжнародне Енергетичне Агентство (International Energy Agency, IEA)
ОЕСР – Організація економічного співтовариства та розвитку (Organisation for Economic
Cooperation and Development)
BP – нафтогазова, нафтохімічна та вугільна транснаціональна монополія Великої Британії (British
Petroleum)
IRENA – Міжнародне агентство з поновлюваних джерел енергії (The International Renewable
Energy Agency)
EIA – Управління енергетичної інформації Міністерства енергетики США (Energy Information
Administration)
CIGRE – Міжнародна рада з великих електричних систем (International Council on Large Electric
Systems)
IEEFA – Інститут економіки енергетики та фінансового аналізу (Institute for Energy Economics and
Financial Analysis)
ISO – Міжнародна організація по стандартизації (International Organization for
Standardization, ISO)
DENA – Німецьке енергетичне агентство (Deutshe energie Agentur)
ЄБРР – Європейський банк реконструкції та розвитку (European Bank for Reconstruction and
Development)
ЄС – Європейський союз (European Union, EU)
ЄР – Європейська Рада (The European Council, EC)
ЄК – Європейська Комісія (The European Commission)
JRC – Об'єднаний дослідницький центр США (Joint research center)
CECRE – Центр контролю за поновлюваними джерелами енергії США (Control Centre of
Renewable Energies)
HyRef – Системи гібридного прогнозування виробництва поновлюваної енергії (Hybrid Renewable
Energy Forecasting)
NCAR – Американський Національний Центр Досліджень Атмосфери (National Center for
Atmospheric Research)
FERC – Федеральна комісія з регулювання енергетики США (Federal Energy Regulatory
Commission)
DSO – оператори розподілених систем (Distribution system operators)
ESS – системи акумулювання енергії (Energy Storage System)
Smart Grid – «інтелектуальні» електромережі
Smart Metering – «інтелектуальні» системи обліку
Grid Codes – мережеві кодекси
РДЕ – розподілені джерела енергії
РГ – розподілена генерація
TSO – оператори систем електропередач
DSO – оператори систем розподілу
DR – управління попитом (Demand Response)
VPP – віртуальна електростанція (Virtual Power Plant)
VRE – мінливі (стохастичні) поновлювані джерела енергії (variable renewable energy)
НДДКР – науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи
AMI – інфраструктура інтелектуальних лічильників (advanced metering infrastructure)
HVDC – лінії електропередач високої напруги на постійному струмі (high-voltage, direct current)
FACTS – гнучкі системи змінного струму ( flexible alternating current transmission system )
ПЕР – паливно-енергетичні ресурси
ККД – коефіцієнт корисної дії
КВВП – коефіцієнт використання встановленої потужності
ВВП – валовий внутрішній продукт
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