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1. ЧЕРЕЗ НАЛАШТУВАННЯ РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

* Модель ринку електроенергії (Electricity Market Design) – документ, ухвалений Європейським парламентом, Радою ЄС та Європейською комісією у 
травні 2019 р. з метою адаптувати нинішні ринкові правила до сучасних умов 

Приклади:
• Ринки «реального часу» (5 хв.)

• Нодальне ціноутворення

• Високий прайс-кеп

ERCOT (Техас, США) NEM (Австралія)

Новий дизайн ринку ЄС з 2020 р.*:

• Відповідальність усіх учасників ринку за небаланси

• Сприяння вільному ціноутворенню

• Відсутність обмежень максимальної й мінімальної оптової ціни на електроенергію

• Скорочення періоду врегулювання небалансів на ринках РДН та ВДР до 15 хв.
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Субсидії 

відсутні

або незначні

Купівля 

допоміжних

послуг 

на ринку

Стабільне 

регуляторне 

середовище

Прозорість 

ціноутворення

Відповідальність за 
баланси для всіх 

гравців ринку

Ринок близький до 
реального часу

Волатильність ціни, 
особливо на 

балансуючому ринку
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Вірний дизайн ринку електроенергії

Ринок 

електроенергії, де 

ціни посилають 

інвестиційні сигнали

Відповідальність всіх 

гравців ринку за 

баланси

Близько до реального 

часу

Ціни відображують 

реальну вартість 

електроенергії
• Ціна дефіцитної енергії

• Маржинальна ціна для 

балансуючої енергії

Вище ліквідність на спотовому ринку, легше 

вхід для нових гравців, можливість для малих 

учасників брати участь у балансуванні. 

Менше потреба ОСП у контрактуванні

маневреної потужності

Дозволяє самобалансування. 

Вище ліквідність ВДР. 

Менше участь ОСП у балансуванні.

Краще використання встановленої потужності

Підтримка для самобалансування, ліквідності 

ринків.

Заохочення для інвестицій у гнучкість, 

пропозиції балансуючої енергії та резервів. 

Стимули для хеджуючих продуктів

Ключові елементи Чому важливо
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СПОСОБИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У ГНУЧКУ ПОТУЖНІСТЬ

2. ЧЕРЕЗ КОНКУРЕНТНІ МЕХАНІЗМИ СТИМУЛЮВАННЯ

«Порядок проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності та 

виконання заходів з управління попитом», схвалений Кабміном, може слугувати

основою, але має бути адаптований

• Механізми CRM 
(capacity remuneration mechanism) 

у деяких країнах ЄС; 

Обмежуються новими правилами 

• Ринки потужності 
наприклад, у Великій Британії, 

PJM (США)

• Найбільш поширений на регульованих 

та недостатньо конкурентних ринках

• В Україні відсутній

• Може бути створений на підставі Ст. 29 

Закону про ринок електроенергії

Механізм IPP 
(Independent Power Projects) 
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НЕЗАЛЕЖНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ

• Внесення конкуренції приватного сектору до регульованих чи неконкурентних ринків

• Проект, організований навколо цільової компанії (Special Purpose Company, SPC)

• Стабільний дохід через РРА з покупцем енергії чи потужності

• Регулятор / ОСП встановлюють функціональні вимоги до станції та критерії оцінки пропозицій, що
відображають потреби системи

• Конкуренція приватного сектору знаходить найнижчу ціну будівництва та фінансування

• Контрактна структура та державні гарантії переносять ризики на ту сторону, що здатна їх нести

• Чим менший ризик лягає на IPP, тим менша ціна PPA

• Проектне фінансування – джерело дешевого капіталу для добре структурованих проектів

• Борг та капітал для фінансування проекту повертаються з грошового потоку, який генерується проектом

• Вимагає надійної економічної моделі з гарантованим грошовим потоком (PPA) та перекладанням основних витрат

• Кредитори мають ключову роль у структуруванні та моніторингу проекту. Право втручання, якщо компанія
потрапляє у фінансові проблеми

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІРР
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МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ВТІЛЕННЯ ІРР ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ

1. Удосконалення «Порядку проведення конкурсу…»

та / або

2.   Довгострокові угоди (10-15 років) на ринку допоміжних послуг

Wärtsilä має пропозиції щодо змін до Закону, Порядку, КСП та Правил ринку:

• Створення конкурентних та прозорих умов для відбору найефективніших проектів 

• Гарантування виконання інвестиційних угод

ПРОПОЗИЦІЇ

- Створення механізму гарантованого повернення інвестицій
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Project Structure Diagram

Спонсори:
міжнародні 
та місцеві 
інвестори

* Engineer, procure, construct (Проектування, постачання, будівництво)

** Operations and Maintenance (Експлуатація та обслуговування)

СТРУКТУРА ПРОЕКТУ

Developing Independent Power Projects

Цільова 

компанія

(SPC)

Постачальник 
палива

Договір 
постачання 
палива

Підрядник
EPC*

Компанія-
оператор
O&M **

Фіксована ціна
Договір під ключ EPC 
Гарантія 
будівництва

Покупець 
енергії

Договір на 
експлуатацію 

та 
обслуговування

Акціонерний 
капітал, 

Акціонерний 
договір

Довгостроковий 
договір PPA

Кредитний договір

Основні 
кредитори

Договір впровадження / 
Державні гарантії

Місцевий 
уряд
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• Ризики має нести та сторона, що є найбільш 
здатною керувати ризиками та зменшувати їх 
потенційні наслідки.

• Типи ризиків:

• Комерційні

• Технічні

• Екологічні

• Політичні

• Будівництва

• Експлуатаційні

• Підхід кредиторів:

• Банки сприймають тільки ризики, які можна 
оцінити

• Банки залишають за собою право 
впливати на ключові рішення по проекту

• Банки перебирають проект на себе в разі 
проблем
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РОЗПОДІЛ РИЗИКІВ У ПРОЕКТНОМУ ФІНАНСУВАННІ

Developing Independent Power Projects

• Коливання ціни палива

• Інфляція

• Take or Pay

• Приєднання

• Реалізація проекту в рамках бюджету та 

графіку

• Ефективність проекту та експлуатація

Уряд

Спонсор, 

EPC & O&M

Покупець 

енергії

• Наявність палива

• Якість та специфікації

• Приєднання

• Політичні ризики

• Зміни в законодавстві

• Валюта

• Дозволи

Постачальн

ик палива
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• Договір на перетворення енергії ECA / договір на придбання енергії PPA включає умови з 
ефективності (ККД), готовності та ціни. 
Постійні та змінні витрати покриваються кількома потоками доходів. Типова структура:

• Постійні видатки, що відносяться до потужності

• Постійні експлуатаційні – зарплати, страховки, інші постійні експлуатаційні

• Капітал – фіксована плата за потужність покриває обслуговування боргу, дохід на інвестиції, 
податки

• Змінні видатки, що відносяться до енергії

• Паливо – звичайно є видатком, що перекладається (компенсується)

• Змінні експлуатаційні: мастильні матеріали, запчастини і т. і.

• Пускові: паливо та експлуатаційні видатки, пов'язані з пусками

• EPC контракт «під ключ» - угода на проектування, закупівлю обладнання та будівництво. Включає 
гарантії досягнення експлуатаційних показників та здачі в строк для забезпечення умов РРА.

• Договір на експлуатацію та обслуговування (O&M) – довгостроковий, включає заохочення 
покращення показників, індексується до інфляції.

• Договір на постачання палива – довгостроковий, відповідає терміну погашення та умовам кредитної 
угоди з експортним кредитним агентством, укладається з авторитетним постачальником
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ОСНОВНІ КОНТРАКТИ (1/2)

Developing Independent Power Projects
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• Акціонерний договір описує спосіб управління та виробничої діяльності SPC, встановлює 

права та обов'язки акціонерів, процедуру вирішення спорів.

• Кредитна(і) угода(и) з одним або більше комерційними банками, банками розвитку та 

експортними кредитними агентствами. Умови включають:

• Термін погашення – чим довший період кредиту, тим більший ризик.

• Плаваюча чи фіксована процентна ставка – визначає, хто несе ризик процентної ставки.

• Графік погашення – одноразовий платіж, рівними частками, ануїтет (як іпотечний кредит) 

тощо.

• Період відстрочки погашення – тільки відсотки протягом будівництва

• Першочерговість траншів – кредити з переважним правом вимоги оплачуються

першими. Всі позики оплачуються поперед власним капіталом.

• Заставне майно – всі активи та контракти з вступними правами вносяться як застава. 

• Односторонні зобов'язання – вимоги досягнення певних фінансових цілей (напр., 

коефіцієнту покриття платежів за позикою), розкриття інформації, збереження права 

власності тощо
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ОСНОВНІ КОНТРАКТИ (2/2)

Developing Independent Power Projects
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ПЛАН-ГРАФІК

Developing Independent Power Projects

Угода про фінансування та 
повідомлення про початок робітВизнання 

переможця

Початкова фаза Фаза девелопменту Фаза будівництва

Завершення 
девелопменту 

проекту

12 – 18 місяців6 місяців (до тендеру) 12 – 24 місяці

• Пошук партнерів
• ТЕО проекту
• Підготовка 

конкурсної 
пропозиції

• Оцінка пропозицій 
замовником

• Оцінка впливу на 
довкілля

• Дозволи
• Контрактні 

переговори, 
підписання угод

• Вибір фінансуючих
організацій

• Переговори та 
підписання 
кредитних угод

• Будівництво та пуско-
наладка 
електростанції та 
інженерної 
інфраструктури

• Здача в експлуатацію, 
комерційна 
експлуатація
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WÄRTSILÄ ENERGY - ІНТЕГРАТОР ЕНЕРГОСИСТЕМ

НАКОПИЧУВАЧІ 

ЕНЕРГІЇ ТА 

ІНТЕГРАЦІЯ 

ЕНЕРГОСИСТЕМ

Системи накопичення, 

системи управління

МАНЕВРЕНІ ТЕС 

і ТЕЦ

На базі газопоршевих

двигунів

ГАЗОВІ СИСТЕМИ 

ДЛЯ ЕНЕРГЕТИКИ

Термінали скрапленого 

газу та системи розподілу 

з газовими 

електростанціями

ВІДНОВЛЮВАНІ 

ДЖЕРЕЛА
Гібридні рішення 

СЕС + ДВС + батареї

Наше бачення: енергосистеми майбутнього будуть 100% відновлюваними

Ми досліджуємо, проектуємо, будуємо та обслуговуємо оптимальні енергосистеми
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