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про це інфографічне дослідження
ЩО МИ ПОКАЗУЄМО

ДЛЯ ЧОГО МИ СТВОРИЛИ
ЦЕ дослідження
Енергосектор України інтегрується з європейським, запустилися ринки газу та
електроенергії, планується запроваджувати ринок теплоенергії, темпи розвитку
«зеленої» енергетики зростають, споживачі отримують все більше варіантів вибору.
Всі зміни складно порахувати.
А трансформація енергетики відкриває неймовірні можливості. Проте щоб
скористатися ними, потрібно розуміти цей процес і його парадигму. В цьому
дослідженні за допомогою інфографіки ми показуємо, як трансформується
енергосектор України, як змінюються ринки та які можливості це відкриває.

Як трансформується енергосектор
України та світу
Як трансформується сектор
електроенергетики України

Як трансформується
газовий сектор України

ВИКОРИСТАНІ СКОРОЧЕННЯ

ДЖЕРЕЛА
• Асоціація газовидобувних компаній України (АГКУ)
• Асоціація операторів розподільчих електричних мереж
України (АОРЕМ)
• Газпром экспорт
• Державне агентство з енергоефективності та
енергозбереження України (Держенергоефективність)
• ДНВП «Державний інформаційний геологічний фонд
України» (Геоінформ України)
• ДП «НЕК «Укренерго» (Укренерго)
• ДТЕК
• Закон України «Про ринок електричної енергії»
№2019-VIII у редакції від 17.11.2019 (ЗУ Про ринок
електроенергії)
• Закон України «Про ринок природного газу» №329-VIII
у редакції від 17.11.2019 (ЗУ Про ринок природного газу)
• Міністр енергетики та захисту довкілля України
(Мінекоенерго)
• НАК «Нафтогаз України» (Нафтогаз)
• Національна комісія, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)

НАД ДОслідженням ПРАЦЮВАЛИ

• ТБ «Українська енергетична біржа» (УЕБ)
• Федеральне міністерство економіки і технології
Німеччини (BMWi)
• Юридична фірма AEQUO (AEQUO)
• Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen (AGEB)
• British Petroleum (BP)
• Energy Community
• European Statistical Ofﬁce (Eurostat)
• Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)
• Extractive Industries Transparency Initiative Ukraine (UAEITI)
• Household Energy Price Index (HEPI)
• International Energy Agency (IEA)
• International Renewable Energy Agency (IRENA)
• U.S. Energy Information Administration (EIA)
• United Nations (UN)
• World Bank Group (WBG)

• ВДЕ — відновлювані джерела енергії
(сонячна, віторова, геотермальна
та біоенергетика)
• ОЕС — об'єднана енергетична система
України
• ОЕСР — Організація економічного
співробітництва та розвитку
• ПКС — паритет купівельної спроможності
• ПСГ — підземні сховища газу
• ПСО — покладання спеціальних обов'язків
т. н. е. — тонн нафтового еквівалента
• ТЕП — Третій енергетичний пакет
• ТКЕ — теплокомуненерго
• e/e — електроенергія

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР
УКРАЇНИ
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У 2040 ПОЛОВИНА ЕНЕРГІЇ СВІТУ БУДЕ СПОЖИВАТИСЯ У ФОРМІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
ПРОГНОЗ СТРУКТУРИ СПОЖИВАННЯ
ЕНЕРГІЇ ЗА ВИДАМИ ПАЛИВА,
2017 та 2040 рр., млрд т. н. е.,
та частка у %*

ВДЕ № 1

джерело виробництва
електроенергії у 2040 р. (29%)

ВДЕ
газ

13,5

4

%

23

%

Скраплений природний газ
забезпечить покриття 70%
потреби в імпортному газі

приріст обсягу
+32%

17,9
15

%

26

%

7
%
4

Роль електроенергії у кінцевому
споживанні продовжує зростати.

атомна

7
%
4

%

Частка палива, що використовується
для виробництва електроенергії, %

нафта

43

%

99%
приросту —
будівлі та
промисловість

2017

Джерела: BP, EIA, IEA

50

34

%

В абсолютних значеннях
споживання зросте, а ≈80%
цього зростання спрямується
на виробництво споживчих
товарів та авіаційне паливо

Вугілля
2040

28

Більшість розвинутих країн
(країни – члени ОЕСР)
суттєво зменшують
споживання

2017

*на основі базового прогнозу British Petroleum за 2019 рік – Еволюційний розвиток

%

+46%

+36%
+29%

Все зростання споживання енергії
припадає на країни, що розвиваються,
млрд т. н. е.

27

%

17,9

+7%

13,5

12,1

Не члени ОЕСР

5,7

5,7

Члени ОЕСР

2017

2040

7,8

%
%

84

приросту споживання енергії
буде покрито ВДЕ (50%) та газом (34%)

%

гідро

+381%

20

%

2040

-3%
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ЕНЕРГОСЕКТОР УКРАЇНИ ТРАНСФОРМУЄТЬСЯ: РИНОК, КЛІЄНТИ, ЕКОЛОГІЯ

РИНКИ
Запровадження вільного ринку

ІНТЕГРАЦІЯ
Перехід на європейські стандарти
функціонування

лібе

к л і є н то о р і є

о

2. Екологічність
3. Клієнтоорієнтованість

1
3

2

Легенда для наступних сторінок

Цілі
трансформації
Напрями трансформації

Нафта

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
Підвищення результативності та
розширення програм з енергоефективності

Газ

ек

Теплоенергія

і сть

Вугілля
1. Лібералізація

Джерело: аналіз Top Lead на основі відкритих джерел

ДЕКАРБОНІЗАЦІЯ
Запровадження ефективної політики,
спрямованої на зменшення обсягів викидів

Електроенергія

нт

ан

ефектиВна підтримка
Створення дієвого інструменту підтримки
громадян, який спонукатиме до підвищення
ефективності споживання в майбутньому

Завдання трансформації

н і сть

енергобезпека
сталість
енергоефективність

ов

КОНКУРЕНЦІЯ ЗА СПОЖИВАЧА
Забезпечення простого механізму
вибору та зміни постачальника

Подальша лібералізація всіх складових
запроваджених ринків

гі ч

ЯКІСНІ ПОСЛУГИ
Модернізація систем
транспортування та передачі

Забезпечення чесної конкуренції

ло

Входження до енергооб’єднань ЄС
(ENTSO-E, ENTSOG)

ралі зація

вдЕ
Забезпечення сприятливих умов для
розвитку ВДЕ та водночас сталості
мережі при їх ролі, що зростає

Сектори трансформації
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ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ ЕНЕРГОСЕКТОРУ УКРАЇНИ

Лібералізація
Екологічність
Клієнтоорієнтованість

РІВЕНЬ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКИХ НОРМ В УКРАЇНСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО
станом на листопад 2019, готовність законодавства у %

Імплементація норм директив 31/2010/ЄС та 27/2012/ЄС
Затверджено Національний план дій з енергоефективності до 2020 р.
Запроваджено мінімальні вимоги до енергоефективності будівель
та урядову програму «теплих кредитів»
Ухвалено законодавство для розвитку енергосервісу
Створено Фонд енергоефективності

74

навколишнє середовище

73Вміст сірки в паливі
%
66Положення про оцінку
%

Ухвалити ЗУ «Про енергетичну ефективність» для впровадження вимог
Директиви 2012/27/ЄС
Забезпечити технічне оснащення всіх будівель вузлами комерційного обліку
Привести ЗУ про когенерацію у відповідність до вимог Директиви 2012/27/ЄС*

%

статистичні дані

69

%

%

%

61

спалювальних установок

Клімат

інфраструктура

36Національні системи моніторингу
%

20Національні енергетичний
%

Джерела: Energy Community, AEQUO

0 Визначення відповідального органу
%
0 Створення регламенту процедур
%
0 Залучення Нацкомісії з регулювання енергетики
%

та звітності щодо викидів парникових газів
та кліматичний плани

Звіт про якість енергетичної статистики
100
%
70Щорічна статистика
%
67Цінова статистика
%
50Щомісячна статистика
%

впливу на навколишнє середовище

53Система охорони природи
%
50Зменшення викидів від великих

Затвердити Національний план дій з енергоефективності до 2030 р.

потрібно зробити

92Маркування енергоефективних продуктів
%
85Розвинутість ринку ЕСКО-послуг
%
80Енергоефективність будівель
%
64Національний план дій з енергоефективності
%
63Інституційна спроможність
%

вже зроблено

енергоефективність

27

%

0

%

*ЗУ «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу»
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ВДЕ

нафта

84Інтеграція до мережі
%
74Адміністративні процедури
%
72Якість системи підтримки
%
61Національний план дій

10

10Політика обов’язкових запасів
%
10Наявність та доступність запасів
%
10Звітування
%
10Процедури при надзвичайних випадках
%

%

63

з відновлюваної енергетики

%

2

%

%

ВДЕ у секторі транспорту
%

48

50 %

Запустити ринок допоміжних
послуг, який на сьогодні
не функціонує
Встановити тарифи на основі
системи стимулюючого
тарифоутворення
Розробити законодавчо
передбачений порядок
захисту прав вразливих
споживачів
Сертифікувати Оператора
системи передачі (Укренерго)

Джерела: Energy Community, AEQUO

з 1 липня 2019 р. діє
новий ринок електроенергії
Законодавством передбачено
систему стимулюючого
тарифоутворення

66

Оптовий ринок

62

Доступ до мереж

з 1 січня 2019 р.
почав функціонувати
роздрібний ринок

60

60

52

Роздрібний ринок

41

Укренерго передано
в управління Мінфіну
та ухвалено попереднє
рішення про сертифікацію

%
%
%

14
%
49
%

Регіональна інтеграція
Анбандлінг

%
%
%

71
%
20
%

Прийнято нові методології
тарифоутворення
Запроваджено режим ПСО
для захисту побутових
споживачів
Обрано модель (ISO)
та завершено анбандлінг
Оператора газотранспортної
системи

необхідно зробити

Загальні положення Третього енергетичного пакету,
впроваджені ЗУ «Про ринок природного газу»

вже зроблено

Загальні положення Третього енергетичного пакету,
впроваджені ЗУ «Про ринок електроенергії»

вже зроблено

газ

потрібно зробити

електроенергія

Встановити тарифи на
транспортування газу
з урахуванням економічно
обґрунтованих витрат
Оператора газотранспортної
системи
Забезпечити процес вільного
вибору постачальника
побутовими споживачами

Впроваджено нові правила
балансування ринку газу
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СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕНЕРГЕТИКИ ПОЧИНАЄТЬСЯ З ПРОЗОРОСТІ
ІНІЦІАТИВА ПРОЗОРОСТІ
У ВИДОБУВНИХ ГАЛУЗЯХ (ІПВГ) —

Лібералізація
Екологічність
Клієнтоорієнтованість

РОЛЬ ІПВГ:

це міжнародний стандарт для підвищення
прозорості управління доходами держави
від видобування природних ресурсів.

Для України

Для місцевих громад

Для видобувних компаній

індикатор реформ, що сприяє довірі
міжнародних партнерів

сприяє інвестиціям, які створюють
нові робочі місця

розкриття даних сприяє підвищенню
іміджу компанії

Розкриттю підлягає інформація про:

прозорість, що запобігає корупції та
покращує ефективність фінансів уряду

основа діалогу між компаніями, місцевою
владою та громадянами

• платежі, отримані від добувних
компаній, та їх розподіл

комплекс інформації, яка є драйвером
сталого використання надр та інвестицій

забезпечує розуміння ролі галузі,
чим зменшує соціальну напругу між
компаніями та громадянами

публікація даних сприяє встановленню
прозорих правил діяльності

• відомості, пов’язані
з надрокористуванням
• власників ліцензій

Німеччина
приєдналася до ІПВГ

Перша Валідація України
Міжнародним секретаріатом ІПВГ
на відповідність вимогам ІПВГ.
Оцінка: «Значний прогрес»
Кращі показники, ніж передбачені:

Україна
приєдналася до ІПВГ

Постанова Кабінету
Міністрів — Україна
зобов’язується
приєднатись до ІПВГ
Норвегія
приєдналася до ІПВГ
Джерела: EITI, UAEITI

Створена
Багатостороння
група зацікавлених
осіб. Впроваджує та
слідкує за
дотриманням
Стандарту ІПВГ
(по 8 представників
громадськості,
уряду та компаній)

Перший Звіт
ІПВГ України

Велика Британія
приєдналася до ІПВГ

• Реєстр бенефіціарних власників
• Інформація про розподіл доходів у державному бюджеті
• Залучення громадянського суспільства
• Публічні дебати
• Обов'язкові соціальні витрати
Незадовільні показники:
• Інформація щодо державної власності
• Прозорість транзакцій державних підприємств
• Квазіфіскальні витрати державних підприємств
Другий Звіт
ІПВГ України

Ухвалено Закон
України
«Про забезпечення
прозорості у
видобувних галузях»,
що узгоджує
законодавство
України з нормами
ІПВГ
Третій звіт
ІПВГ України
Нідерланди
приєднуються до ІПВГ

Початок другого
процесу Валідації
України на відповідність
вимогам ІПВГ

Четвертий звіт
ІПВГ України
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БІРЖОВІ ТОРГИ ЗАПУСКАЮТЬ ВІЛЬНИЙ РИНОК
ЩО ДАЮТЬ
БІРЖОВІ ТОРГИ:

Анонімність учасників
та вільне ціноутворення

РОЛЬ БІРЖОВИХ ТОРГІВ В УКРАЇНІ,

%

37
6

Природний газ

%

%

11

%

20

%

Джерело: УЕБ

Електроенергія

Нафтопродукти

Вугілля

Скраплений газ

Екологічність
Клієнтоорієнтованість

Прозора економіка
та приплив інвестицій

Інтегрованість
зі світовими ринками

Прозорість
та публічність

РОЗВИТОК БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ ГАЗОМ В УКРАЇНІ,

% від ринку*

6

Справедливі
ринкові ціни

Лібералізація

млн куб. м**

35

%

в ЄС

В Європейському Союзі
торгівлю на біржах
законодавчо визнано
більш пріоритетною за
механізм публічних
закупівель

Стимулювання розвитку
біржової торгівлі
урядом — усталена
міжнародна практика
для забезпечення
конкуренції на ринках

Біржові котирування
законодавчо визначаються як
один із «механізмів
визначення» регульованого
тарифу на газ для населення
(Українська енергетична біржа)

Найбільша компанія
з видобування газу
в Україні, НАК «Нафтогаз»,
розпочинає торги газом
на біржі (Українська
енергетична біржа)

Запуск
короткострокової
торгівлі в режимі
добового балансування

Україна — 8 за обсягом
споживання газу в Європі.
За таких обсягів стала
енергобезпека неможлива
без ліквідного ринку та
створення газового хабу
в майбутньому. А біржова
торгівля – основа для
досягнення цих цілей

Наступні кроки:
Запровадження стандартів
прозорості та звітності
енергетичного ринку

42,5
Початок активного
розвитку біржової
торгівлі природним
газом

Мінекономрозвитку рекомендує
враховувати біржові котирування при
проведенні публічних закупівель
(Українська енергетична біржа)

Впровадження
стандартизованих продуктів
та стандартне завершення
угод
27,4

1,0

4,5

Січ.17

Гру.18

*для України показники розрахункові, за газом — від обсягу вільного ринку; ЄС — на основі 7 газових хабів: Велика Британія, Нідерланди, Німеччина,
Франція, Італія, Бельгія, Австрія
**дані по Українській енергетичній біржі, на якій сконцентровано понад 80% торгівлі газом

6,7
Чер.19 Лип.19

Лис.19

Вдосконалення клірингу та
запуск повноцінної системи
управління ризиками
Формування національних
цінових індексів на
енергоносії
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Україна стає більш енергоефективною

Лібералізація
Екологічність
Клієнтоорієнтованість

Енергоефективність — «головне паливо» усіх трансформацій в енергетиці*

економіка стає ефективнішою

витрати енергії на створення 1 000 дол. США доданої вартості

Міжнародне енергетичне агентство

1995–2018 р., кг н. е./тис. дол. США ВВП (ПКС у цінах 2011 р.)
Україна

Зростання споживання енергії

Країни ЄС

628

+

10

%

Зменшення споживання завдяки енергоефективності

-

6

%
+

4

%

Реальний приріст споживання енергії

567
2015

2018

369

242

споживання газу постійно зменшується
2015–2019 рр., млрд куб. м

34
129

114

100

32

30

ПРОГРАМИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
падіння споживання газу внаслідок
заходів енергоефективності

≈

2000

Джерела: WBG, НКРЕКП, IEA, Нафтогаз

2010

%

«теплі кредити» для приватних
будинків та ОСББ
85
≈

1995

20–30

2018

2015

*на прикладі країн — членів IEA та Росії, ПАР, Китаю, Індії, Аргентини, Бразилії, Індонезії

2017

2019

35

%

ЕСКО-договори для бюджетних установ
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екологічність енергосектору зростає

Екологічність
Клієнтоорієнтованість

РЕЙТИНГ ГАЛУЗЕЙ ЗА ВИКИДАМИ

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА МОЖЛИВІ СЦЕНАРІЇ РОЗВИТКУ

частка галузі у загальних викидах СО₂, %, 2017 р.

обсяг викидів СО₂ відносно рівня 1990 р., %, 1990–2050 рр.
100

Лібералізація

%

Сценарій Business as Usual
Стратегія «зеленого» енергетичного переходу до 2050 р.

%

54
44

32

%

2000

2005

2010

2015

2018

2020

2025

70

2030

доля ВДЕ у виробництві
електроенергії до 2050 р.
Впровадження
«розумних» мереж
Джерела: Мінекоенерго, UN

0

Транспорт
Домогосподарства
Сільське господарство
Сфера послуг

2035

2040

2045

%

2050

Основні цілі концепції «зеленого» енергетичного переходу України до 2050 р.*
%

Енергосектор

Промисловість

%

14

1995

51

%

%

25

1990

%

%

42

18
%
15
%
13
%
2
%
1

%

доля вугільних ТЕС
у енергетиці до 2050 р.
Екологічно чистий
транспорт

*представлена Мінекоенерго 21.01.2020 р.

СКОРОЧЕННЯ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ ЗА СЕКТОРАМИ
млн т н. е., 2020-2050 рр.

+0,4
-6,6

-5,4

-2,2

-15,3
Сільське
господарство Промисловість

Сфера
Транспорт Домогосподарства послуг
11

Україна забезпечена енергоресурсами
ОБСЯГ ВСТАНОВЛЕНОЇ ПОТУЖНОСТІ ВДЕ ЗРОСТАЄ,

відновлювана енергетика — значні можливості

780

млрд кВт∙год

32

%

29

%

6

%

33

%

енергія біомаси

енергія сонця
інші джерела

100

7 038

%

425
2011

2010

2012

%

%

433

%

5 725
%
%
349 1 575

%

2014

2013

273

років

48

років
років

34

млрд тонн

Уран

1 032

природний газ

млрд куб. м

100

млн тонн

Джерела: Держенергоефективність, Мінекоенерго, Укренерго, Геоінформ України

111
%
108

вугілля

219

тис. тонн

2015

2016

2 475
%
452
2018

2017

%

%

3 575
%
1 192
2019

зміна відносно 2010 року, %, 2010–2018 рр.
%

рік

%

видобуток традиційних енергоресурсів зменшується,

На скільки років вистачить
при поточному рівні видобутку

51

15 313

енергія вітру

достатні запаси традиційних енергоресурсів*

1 089

%

44 438

зміна відносно 2010 р., %, 2010–2018 рр.

потенціал виробництва електроенергії з ВДЕ та його структура,
млрд кВт∙год (%)

%

100

105%
86

%

141

%

99

%

104

98
69
53

101

%

%

94

%

%

59

%

59

%

41

Нафта

*розвідані запаси

2011

2012

2013

2014

%

%

46

2010

%

2015

2016

2017

2018

%

2019
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кейс: розвиток моделей підтримки ВДЕ

Лібералізація
Екологічність
Клієнтоорієнтованість

АУКЦІОНИ СТАЮТЬ ОСНОВНОЮ МОДЕЛЛЮ ПІДТРИМКИ ВДЕ

РОЗВИТОК ВДЕ ПОТРЕБУВАВ ПОСТІЙНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ МОДЕЛІ ПІДТРИМКИ

кількість країн у світі, що мають аукціонну модель підтримки ВДЕ

роль ВДЕ у виробництві електроенергії та механізми підтримки на прикладах
Німеччини та України, % від загального виробництва, 1990–2019 рр.

70

%

цільовий показник ВДЕ в генерації е/е згідно
з концепцією «зеленого» енергетичного переходу України до 2050 р.
Німеччина

Україна

40

Фіксовані «зелені тарифи»
для ВДЕ з гарантією викупу
на 20 років. Тариф —
як надбавка до ціни е/е.
Щорічне відсоткове зниження
тарифу для нових
потужностей

«Зелений тариф» —
доплата 65–90%
від середнього
комунального тарифу

«Зелений тариф»
надається на 20 років
за результатами
аукціону

%

6

67

2005

2017

Аукціони
2017 р.

33

%

ОБСЯГ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ З ВДЕ В УКРАЇНІ СТРІМКО ЗРОСТАЄ
прогноз обсягу е/е з ВДЕ, млрд кВт·год*
2019
Фіксований «Зелений тариф»
2000 р.

«Зелений тариф»
1991 р.

3
1991

5

%

Введення фіксованого
«Зеленого» тарифу
2008 р.

%

0,2
1995

1999

Джерела: IRENA, IEA, Мінекоенерго, BMWi, AGEB, Укренерго

2003

2007

%

2011

Початок впровадження
механізму аукціонів
2019 р.

3,6

2015

2020

3,4
2,3

4,9
3,0

%

2019

*за прогнозом Мінекоенерго: 2019 р. від 05.09.2019, 2020 р. від 04.11.2019

0,4
Вітрові електростанції

Сонячні електростанції

0,5

Інші електростанції на ВДЕ
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ЯК ВИРОБЛЯЮТЬ ТА СПОЖИВАЮТЬ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ
Зберігати електроенергію при поточних технологіях дорого, тому її виробництво
підлаштовується під споживання. Все, що було вироблено, відразу споживається

15.06.2019

(електростанції)

≈

54

%

37

%

01:00

5

09:00

18:00

22:00

≈

33

≈

33

%

теплові (ТЕС та ТЕЦ)

Дозволяють швидко реагувати
на зміну потреб, збільшуючи або
зменшуючи виробництво

≈

Споживання

атомні (АЕС)

Забезпечують стабільне
виробництво значної кількості
енергії, але маломаневрені

≈

ХТО СПОЖИВАЄ

Споживання та виробництво електроенергії протягом доби

ХТО ВИРОБЛЯЄ

%

гідро (ГЕС та ГАЕС)

У разі надлишку електроенергії в Україні її зберігають гідроакумулюючі
електростанції, але при цьому втрачається близько третини енергії
Ранок –
різко зростає споживання з боку громадян

Робочий день –
бізнес забезпечує високий попит

≈

4

Населення та комунальні послуги
Частка населення у споживанні
аналогічна з ЄС, але обсяг на особу
майже вдвічі рази менший

≈

4

%

Транспорт

≈90% припадає на залізницю

Споживання електроенергії протягом року
З вде

Виробляють екологічно чисту
електроенергію, але зі значними
коливаннями, тому потребують
балансування з боку інших
виробників
Джерело: Укренерго

Більше половини споживання припадає
на металургійну промисловість

Вечір –
стрибок у споживанні після
повернення громадян додому

Допомагають балансувати
енергосистему.
Також ГАЕС можуть зберігати
надлишок електроенергії
%

%

Промисловість

+

січень

березень

20

%

інше

зростає споживання електроенергії взимку
травень

липень

≈

вересень

листопад

30

%

11% втрачається під час передачі;
8% споживають електростанції;
решта — це експорт, будівництво та с/г
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ЯК ПОСТАЧАЄТЬСЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ: від виробників до клієнтів
Виробництво

Ринок / транспортування
(Ринок на
добу наперед)

Розрахунок за електроенергію
Шлях електроенергії

Гідро

РДД
(Ринок двосторонніх
договорів)

РДН

Постачання / Розподіл
(Балансуючий
ринок)

ВДР

Постачають
будь-де
будь-кому

БР

(Внутрішньодобовий
ринок)

Сегменти ринку, на яких продається
електроенергія та послуги

Купують електроенергію на різних сегментах
ринку для подальшого постачання споживачам

Ринок

електропостачальники

Теплові

громадяни

Електростанції

Атомні
ВДЕ

Джерела: Укренерго, Мінекоенерго

Бізнес

Оператор системи передачі
Забезпечує експлуатацію
та розвиток системи
передачі, центральне
диспетчерське
управління об'єднаною
енергетичною системою
України та взаємодію
з операторами системи
передачі суміжних країн

Оператори системи розподілу
≈

30

операторів
в Україні

Сумська область

Бюджетні
установи

Забезпечують надійну
роботу та розвиток
електромережі у межах
певної території.
Це може бути область
або виокремлений
район, наприклад,
електромережа
«Укрзалізниці»
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Як працює ринок електроенергії: СТРУКТУРА ТА СУБ'ЄКТИ

оптовий ринок

покупці

Розрахунок за електроенергію

споживачі

Трейдери

Гарантований Покупець

Здійснюють купівлю-продаж
е/е, в т. ч. експорт-імпорт
(за винятком продажу
за договором постачання
споживачу)

Купує е/е з ВДЕ у виробників
задля збільшення її частки та
продає на РДН, ВДР, а також
забезпечує реалізацію інших
послуг суспільного інтересу

РДД

рдн

ВДР

Торгівля е/е шляхом
укладання договорів
з будь-яким контрагентом
за вільними цінами

(Ринок на добу наперед)

(Внутрішньодобовий ринок)

Для всіх контрагентів торгівля електроенергією на біржі
за вільними цінами. Учасники мають укласти договір
з Оператором ринку, який забезпечує функціонування
цих ринків

За скільки часу наперед можна купити е/е для споживання

пуп

пон

Визначається КМУ в результаті
конкурсу та постачає е/е:
• тільки побутовим та малим
непобутовим споживачам, бюджетним
установам і споживачам до 150 кВт
• винятково в межах його території
без права відмови

Постачає е/е протягом 60 днів,
якщо відсутні інші
постачальники. Визначається
КМУ в результаті конкурсу
в межах певної території

(Постачальник універсальних послуг)

бр

Сьогодні на завтра

Сьогодні на сьогодні,
мінімум за 1 годину до споживання

ОСП купує-продає е/е
з урахуванням граничних цін,
встановлених НКРЕКП, для
балансування ОЕС. Для участі
в ринку укладають договір із ОСП

рдп

ОСП за вільними цінами, на
підставі договорів, купує
допоміжні послуги*

виробники

Погодинна, тобто на конкретну годину певного дня торгівля е/е для споживання

аЕС

ГЕС,
ГАЕС

Джерела: ЗУ «Про ринок електроенергії», AEQUO

вде

(Постачальник останньої надії)

оператор системи розподілу

(Балансуючий ринок)

(Ринок допоміжних послуг)
Раніше ніж за 1 день
до споживання

Екологічність
Клієнтоорієнтованість

Шлях електроенергії

Купують е/е для власного
споживання на всіх сегментах
ринку за умови укладення
договору про врегулювання
небалансів та договору
про надання послуг
з передачі/розподілу

(Ринок двосторонніх договорів)

Лібералізація

(ОСР)

Електропостачальники
Постачають е/е кінцевим
споживачам:
• будь-де
• будь-кому
• за вільними цінами

роздрібний ринок
бізнес
громадяни

оператор системи передачі

(ОСП — Укренерго)

бюджетні установи

Експлуатує систему передачі
та забезпечує її сталу та надійну
роботу, в т. ч. шляхом
забезпечення функціонування
БР та РДП

Для забезпечення надійності ОЕС

тес

тец

*зарезервовані потужності виробників/споживачів для збільшення/зменшення навантаження в енергосистемі

17

Електромережі — це основний виклик та можливості розвитку
укренерго виконує інвестпрограму

рівень виконання від плану, %, 2015–2019 рр.
ЕРНІГІВ
УЦЬК

59

%

96

УМИ

%

ІВНЕ

ИЇВ
ИТОМИР
ХАРКІВ

ЬВІВ

2015–2017

2018–2019

ПОЛТАВА
ЕРНОПІЛЬ

ЧЕРКАСИ

МЕЛЬНИЦЬКИЙ
ІННИЦЯ

ВАНО-ФРАНКІВСЬК

ЛУГАНСЬК

ЖГОРОД

Подальші інвестплани спрямовані на вагоме
оновлення мережі

КРОПИВНИЦЬКИЙ
ЕРНІВЦІ

плани розвитку системи передачі на 2020–2029 рр.
Будівництво нових:

Реконструкція:

12%

58%

18%

7%

12

%

потужностей підстанцій

18

%

ліній електропередач

Джерело: Укренерго

58

%

потужностей підстанцій

7

%

ліній електропередач

ДНІПРО
ДОНЕЦЬК
ЗАПОРІЖЖЯ

види електростанцій
АЕС

ГЕС, ГАЕС

ТЕС, ТЕЦ

ГЕС, ГАЕС, що будуються

МИКОЛАЇВ
ХЕРСОН
ОДЕСА

види електростанцій
Діючі

Перспективні
±400 кВ
±750 кВ
±400-500 кВ
±330 кВ
±220 кВ

СІМФЕРОПОЛЬ

тимчасово окуповані території України
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наступний етап розвитку — розумні мережі

Лібералізація
Екологічність
Клієнтоорієнтованість

ЯК ПРАЦЮЮТЬ ТА ЩО ДАЮТЬ «РОЗУМНІ МЕРЕЖІ»

СИТУАЦІЯ НАРАЗІ
«Розумні» мережі — це набір технологій, що дозволяють зворотний зв’язок
зі споживачем і надають можливість автоматизації розподілу електроенергії
та управління мережею й ціноутворенням у реальному часі

Ц
у п е нтр
ра в
лін
н

100%
100

я

%

населення має доступ
до електроенергії

850
850 тис. км

протяжність мереж
в Україні

Великі споживачі

Електростанції

Беруть активну
участь
у балансуванні
та зменшують
свої витрати,
застосовуючи
високоточне
прогнозування

Зменшують свої
витрати на
балансування

Джерела: НКРЕКП, WBG, HEPI, Укренерго, АОРЕМ

Сонячні та вітрові
ферми
Ефективне
прогнозування та
управління
дозволяє
збільшити роль
ВДЕ

Електрокари
Виконують функцію
розподіленого
зберігання
електроенергії

Невеликі
виробники ВДЕ

Побутові споживачі

Прогнозування
та управління
в реальному часі

«Розумні» лічильники дозволяють
управляти споживанням та здійснювати
онлайн-моніторинг мережі

Можуть одночасно бути виробниками.

22 тис. приватних будинків встановили
домашні СЕС в Україні на початок 2020 р.

>50%
>

%

50

поточний рівень
зносу мереж

4

4 євроцента/кВт год —
*

найнижчий тариф
у Європі
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ЄВРОІнТЕГРАЦІЯ — ПРІОРиТЕТ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ МЕРЕЖ
МОЖЛИВОСТІ, ЩО ДАЄ ІНТЕГРАЦІя
ДО ENTSO-E
Підвищення стійкості
та гнучкості мережі

Екологічність
Клієнтоорієнтованість

ПЕРЕХІД НА ІЗОЛЬОВАНУ РОБОТУ ПОТРЕБУЄ ЕФЕКТИВНОЇ
ІНТЕГРАЦІЇ ВДЕ
+1 ГВт

Для ефективної
інтеграції ВДЕ
до мережі необхідні:

У 4–6 разів зростання експорту
електроенергії до Європи

Незалежність від енергосистем
РФ і Білорусі

Лібералізація

+2,5 ГВт

систем підтримки та
регулювання частоти

Графік споживання e/e

Графік виробництва е/е з ВДЕ

ВДЕ дисбалансують
енергосистему через:

високоманеврових
потужностей

Дисбаланс

нестабільне
виробництво

КРАЇНИ ЗА НАЛЕЖНІСТЮ ДО ЕНЕРГОСИСТЕМ
ENTSO-E

IPS/UPS країн СНД

2017 р. підписано угоду про об’єднання
енергосистем України, Молдови з ENSO-E

ПОДАЛЬШІ КРОКИ ДЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ІНТЕГРАЦІЇ
Проведення
випробувань АЕС

• Побудова спільної математичної
моделі ОЕС України та ENTSO-E
• Переоснащення та модернізація
обладнання електростанцій

Тестова робота енергосистеми
в ізольованому
та синхронному режимах

Синхронізація
української та
європейських
енергосистем

складність
прогнозування

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

Години доби

Джерела: Укренерго, НКРЕКП
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БАЛАНС електроенергії
2019 р., млрд кВт•г

Запорізька АЕС

38,4

Рівненська АЕС

19,1

південно-Українська АЕС

17,9

Хмельницька АЕС

7,6

ТЕС

44,9

154,0 120,2

виробіток

83,0
аес

ВДЕ

10,9
6,5
1,8
1,3
5,5

імпорт електроенергії

2,7

блок-станції
гаес

Джерела: Міненерговугілля, Укренерго

металургійна

51,2

4,5
3,7
3,7
3,4
2,3
4,9

Харчова та переробна
Хімічна та нафтохімічна
машинобудівна
паливна
Будівельних матеріалів
інша

50,3

35,2

Населення

15,1

Комунально-побутові
споживачі

6,6
3,7
1,0
7,5
5,8
0,6

Транспорт
Сільгоспспоживачі
Будівництво
Інші непромислові споживачі

16,5

технологічні витрати

11,8
1,8

Власні потреби електростанцій
Споживання ГАЕС у насосному режимі

споживання

промисловість
НАСЕЛЕННЯ,
КОМУНАЛЬні послуги

44,9
Тес

ТЕЦ
та когенераційні установки
гес

28,7

26,0 інші
2,7 імпорт

18,8 інші
6,4 експорт
30,0

ВТРАТИ та інше

Експорт до Сх. Європу
Сальдо з країнами снд
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ЯК ВИДОБУВАЮТЬ ТА СПОЖИВАЮТЬ ПРИРОДНиЙ ГАЗ
Газ, на відміну від е/е, зберігати легко. Тоді як при різкому підвищенні попиту дуже
складно збільшити і видобуток, саме тому зберігання — це не опція, а необхідність

хто виробляє

Споживання та постачання газу протягом року
2019 р.

Імпорт

хто споживає

Видобуток

Нафтогаз

≈

≈

70

Вагома роль пояснюється концентрацією
більшості нафтогазових активів
у власності уряду в межах
одного підприємства

У періоди пікового споживання потреби забезпечуються
за рахунок ПСГ. А в періоди найменшого попиту, коли ціни
найнижчі, ПСГ заповнюють газом
≈

Приватні компанії
≈

25

%

50% обсягу припадає на імпорт, але роль
власного видобутку поступово зростає
лют.

бер.

квіт.

трав.

черв.

Підземні сховища газу
≈

-3 %
+3

%

Дозволяють використовувати обсяги,
збережені у попередні роки, для
використання у пікових періодах попиту
та при цінових шоках

Джерела: Нафтогаз, Мінекоенерго

лип.

серп.

вер.

жовт.

лист.

Промисловість

15

Технічні потреби та втрати

%

груд.

31 млрд куб. м — загальна місткість ПСГ

у власності Нафтогазу

Виконують балансувальну функцію, можуть
виступати як у ролі джерела, так і «споживача»
газу по завершенні року

30

Основний напрям споживання —
забезпечення процесу виробництва
або використання як сировини, тому
попит відносно сталий

(виробництво та імпорт)

січ.

≈

Населення та бюджетні установи

%

Основний обсяг споживання
використовується для обігріву, саме
тому попит постійно змінюється

(виробництво та імпорт)
%

60

Обсяг газу в газосховищах протягом року

≈

%

Спрямовується на забезпечення
видобутку та транспортування газу

22

8
січ.

лют.

бер.

квіт.

трав.

черв.

лип.

серп.

вер.

жовт.

лист.

груд.
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ЯК ПРАЦЮЄ РИНОК ПРИРОДНОГО ГАЗУ: СТРУКТУРА ТА СУБ'ЄКТИ

оптовий ринок

покупці

Розрахунок за газ

Лібералізація
Екологічність
Клієнтоорієнтованість

Шлях газу

споживачі

оптовий покупець

Можуть купувати газ на
оптовому ринку при
замовленні послуг
з транспортування/розподілу

Здійснює купівлю-продаж
газу (в т. ч. експорт-імпорт)
не для власного
споживання

біржові торги

Прямі договори

Купівля/продаж газу
шляхом участі
у біржових торгах

Купівля/продаж газу шляхом
укладання прямих договорів
між контрагентами

Торгівля природним газом для забезпечення споживачів

пон

(Постачальник «останньої надії»)

Постачає газ:
• без права відмовити
• не більше 60 днів
• визначається КМУ строком
на три роки за результатами
конкурсу

«Балансувальний ринок»

Забезпечує покриття добових
небалансів замовників послуг
транспортування оператором
газотранспортної системи
Для забезпечення балансу
споживання та пропозиції

постачальники

Постачають природний газ
кінцевим споживачам:
• будь-де
• будь-кому
• за вільними цінами

оператор грс

(Оператор газорозподільної системи)

оператор гтс

(Оператор газотранспортної системи)

Забезпечує транспортування
та транзит газу
територією України

роздрібний ринок
бізнес
громадяни
бюджетні установи

оператор газосховищ

видобувачі

Надає послуги зі зберігання
природного газу

державні

приватні

імпортери

Джерело: ЗУ «Про ринок природного газу»
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Україна прямує до самозабезпечення газом
РЕФОРМУВАННЯ СЕКТОРУ ГАЗОВИДОБУТКУ
оновлення
Кодексу
про надра

БУРІННЯ В УКРАЇНІ ТА ЄВРОПІ

кількість активних бурових верстатів
в Україні та Європі, 2019 р., од.

оцифрування
всієї інформації
про надра

запровадження
платежів
за некористування
ділянкою

Українські

91

102

Розробка і покращення ефективності
родовищ, що існують
Розширення кола нових партнерів

37

створення
системи
«єдиного вікна»
для надрокористувачів

61%
61%

липень

родовищ природного газу
України розробляються (з 444)

грудень

ВИДОБУТОК ТА СПОЖИВАННЯ ГАЗУ В УКРАЇНІ

АКТИВНІСТЬ ГАЗОВИДОБУТКУ ПО КРАЇНАх

2000–2019 рр., млрд куб. м

річний газовидобуток до резервів, 2018 р., %
1,6

Орієнтація на фінансові результати
замість нарощення видобутку

Решта Європи

109

НОВА СТРАТЕГІЯ НАЙБІЛЬШОГО ВИДОБУВАЧА

Видобуток

1,1

у т. ч. Укргазвидобування

Споживання

0,6
0,2

7

%

Норвегія

2

%

Україна

0,1

6

23

Нідерланди

Велика Британія

%

%

9

Необхідний обсяг
для самозабезпечення

60

%

Румунія

Україна має великий потенціал до самозабезпечення, перш за все завдяки енергоефективності.
І водночас можливість нарощення газовидобутку. Факти, що стримують його, сконцентровані
в нормативно-економічній площині.
Джерела: Нафтогаз, BP, АГКУ

80

29

40

20

20
2000

2004

2008

2012

2016

2019
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УКРАЇНА НА ГАЗОВІЙ КАРТІ: потрібНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ РОЛІ
Поставки російського газу до Європи

транзитні потужності Поставки російського газу до європи

1991-2018 рр., млрд куб. м*

млрд куб. м

Північний потік-2

55

Північний потік

55

Ямал – Європа

39

загальний обсяг
у т. ч. транзитом
через Україну

370

з 2021 р.

283

до 2021 р.

Запуск трубопроводів в обхід України

Ямал – Європа

БЛАКИТНИЙ ПОТІК

ПІВНІЧНИЙ ПОТІК

200
150
100

173

Потужності
українського
маршруту
Блакитний потік
Турецький потік

50

173

0

16
32
≈

200

Очікуваний
обсяг поставок
у 2020 р.

Недоліки відмови від українського маршруту

Частка України
у забезпеченні поставок

1991

94

%

84

Монополізація поставок

Розгалуженість та простіший
доступ до обслуговування
та ремонту транспортної мережі
України забезпечує вищий рівень
її надійності

У II кварталі 2019 р. Росія забезпечила
45% трубопровідних поставок газу до
ЄС з-поза ЄС, відмова від українського
маршруту створить монополію
у секторі поставок цього обсягу газу

*Європа, в тому числі Туреччина

%

2003

1999

69

%

2010

43

%

2019

Гарантія збереження ролі України: створення власного газового хабу
базові необхідні передумови

Розвинута інфраструктура

Зменшення надійності поставок

Джерела: Нафтогаз, Газпром экспорт, Energy Community, Eurostat

91

%

31 млрд куб. м

найбільші газосховища
Європи
Необхідна подальша
технологічна модернізації

**Energy Community станом на листопад 2019 р.

Європейські норми
≈

50

%

оціночний рівень
імплементованості
європейських норм**
Завершення лібералізації
всіх складових та ринків

Диверсифікація поставок
Вигідне географічне розташування
та доступ до морів
Нарощення видобутку та залучення
газу з багатьох країн (наприклад,
США через LNG-термінал Польщі)
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АНБАНДЛІНГ — СКЛАДОВА ТРАНСФОРМАЦІЇ ГАЗОВОГО СЕКТОРУ
Анбандлінг — це відокремлення

діяльності з транспортування природного
газу від видобутку, постачання і зберігання
природного газу

як відбувався
анбандлінг
в Україні
за моделлю ISO*

ЙОГО ПЕРЕВАГИ
Зростання інвестиційної
привабливості
та ефективності ринку

Інтеграція
до Енергетичного
співтовариства

Забезпечення
ринкових умов

Можливість створення
українського
газового хабу

Кабмін
нафтогаз
видобуток
постачання
зберігання
транспортування
АТ «Укртрансгаз»

мінфін

Магістральні
газопроводи
україни (мгу)
транспортування
ТОВ «ОГТСУ»

вересень

листопад

серпень

грудень

липень

1 січня

Управління над ПАТ «МГУ» передано
Міністерству фінансів України

АТ «Укртрансгаз» продає
ТОВ «ОГТСУ» до ПАТ «МГУ»

ключові події

основні кроки було
здійснено за останні
три місяці

квітень

Закон «Про ринок
природного газу»,
що передбачає
анбандлінг
Джерела: Aequo

вересень

Створено філію АТ «Укртрансгаз» «Оператор
ГТС України» для подальшого відокремлення

листопад

Постанова КМУ «Про створення ПАТ
’’Магістральні газопроводи України’’»,
що стане новим власником оператора ГТС

липень

Меморандум про взаєморозуміння
між Нафтогазом та ПАТ «МГУ» щодо
відокремлення оператора ГТС

лютий

Створено ТОВ «ОГТСУ»,
яке буде новим оператором ГТС

*independent system operator (відокремлений оператор), яка після перехідного періоду
перетворюється в модель OU — ownership unbundling (відокремлена власність)

Розділено бізнес-процеси
та переведено персонал
АТ «Укртрансгаз» до ТОВ «ОГТСУ»

АТ «Укртрансгаз» передав
функцію технічної експлуатації
ГТС України до ТОВ «ОГТСУ»

НКРЕКП та Секретаріат
Енергетичного Співтовариства
сертифікували Оператора ГТС

Завершення процесу
анбандлінгу та початок
роботи ТОВ «ОГТСУ»
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БАЛАНС ГАЗУ
2019 р., млрд куб. м

промисловість та бюджетні
й релігійні установи

11,0
підземні
сховища
газу

13,8
01.01.19

14,2

+0,9%

18,9
01.01.20

словаччина

9,1

-24,5%
-4,2%

+34,0%
+10,4%

20,7

-1,4%

видобування

-7,7%

34,9 29,8

надходження
газу

ВИКОРИСТАННЯ
газу

+8,8%

угорщина 3,7
польща 1,4
укргазвидобування

Безпосередньо населення

4,6 тке для населення
4,6 інше тке*

+21,7%

ІМПОРТ

+40,0%

8,0

-7,7%
-8,7%

-7,7%

26,4

споживання
ВЛАСНІ ТЕХНІЧНІ витрати

+100%

2,4 укртрансгаз
1,0 інші

3,4-8,0%

-3,9%

14,9

+3,1%
+9,1%
+5,4%

дтек нафтогаз 1,7
укрнафта 1,2
інші 2,9

Джерело: Розраховано на основі даних Нафтогазу, Укртрансгазу та ДТЕК

5,1

+737,5%

закачано у пІдземні
сховища газу

*для бюджетних, релігійних організацій, промислових споживачів
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ЯСКРАВА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ
для вашого контент-маркетингу:

Дослідження

Контент для будь-якого
етапу customer journey

toplead.com.ua

Презентації

Відеографіка

АВТОР
ДОВІДНИКА

ЗА ПІДТРИМКИ
ПАРТНЕРІВ

TOP LEAD
ofﬁce@toplead.com.ua
toplead.com.ua

DTEK
БЦ «101 Tower»,
вул. Л. Толстого, 57
01032, Київ, Україна
info@dtek.com
dtek.com

AEQUO
БЦ «Сенатор», 15 поверх,
вул. Московська, 32/2
01601, Київ, Україна
lysenko@aequo.ua
aequo.ua

ЕКСПЕРТНИЙ
ПАРТНЕР

МЕДІАПАРТНЕР

ІНФОРМАЦІЙНІ
ПАРТНЕРИ

BAKER TILLY
вул. Фізкультури, 28
03150, Київ, Україна
bakertilly.ua

Завантаж
електронну версію

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР
УКРАЇНИ

DISCLAIMER
Цей довідник розроблено винятково з метою інформування користувачів. Ми доклали всіх зусиль, щоб представлена в довіднику інформація була точною та актуальною. Незважаючи на те, що даний довідник
ретельно підготовлений фахівцями, він може бути використаний лише для отримання загального уявлення про обговорюваний у ньому предмет. Не рекомендується використовувати інформацію, яка міститься
в довіднику, з метою професійної консультації з конкретного питання або для винесення професійного судження. Дані зібрані та підготовлені до друку у 2020 році.

Всі виключні майнові та немайнові права на довідник належать ТОВ «ТОП ЛІД». Невиконання правил використання цього довідника матиме наслідки відповідно до законодавства України.
Детальні правила використання за посиланням https://businessviews.com.ua/rules-energy-industry-of-ukraine-2020/
© ТОВ «ТОП ЛІД». Всі права захищені

Правила
використання

