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Статус документа: Конфіденційно

Поточна структура генерації в Україні
Основні генеруючі потужності ОЕС України 
(станом на кінець 2020 р.) зосереджені на:
 4 АЕС;
 каскадах з 7 ГЕС;
 12 ТЕС.

ГЕС/ГАЕС 6.3
(12%)

ВДЕ 6.7
(12%)

ТЕЦ 6.1 (11%)

ТЕС ГК 21.8
(40%)

АЕС 13.8
(25%)

Динаміка структури встановленої 
потужності ОЕС України станом на 2020 

рік (ГВт)

Джерело: Звіт НЕК Укренерго з оцінки відповідності (достатності генеруючих 
потужностей для покриття прогнозованого попиту на електричну енергію та 
забезпечення необхідного резерву у 2021 році
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Статус документа: Конфіденційно

Технічний стан АЕС
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Джерело: Звіт НЕК Укренерго з оцінки відповідності (достатності генеруючих потужностей для покриття прогнозованого попиту на електричну 
енергію та забезпечення необхідного резерву у 2021 році. 

 Енергоблоки в більшості 
АЕС вже застарілі, 
проектна дата їх терміну 
експлуатації завершена;

 по більшості 
енергоблоків 
продовжено термін 
експлуатації на 10-15 
років до 2025 – 2030 рр. 
Є технічна можливість 
продовження на 20-30 
років;

 в подальшому деякі 
енергоблоки поступово 
будуть виводитись з 
експлуатації.
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Статус документа: Конфіденційно

Технічний стан ТЕС та ТЕЦ
 Напрацювання енергоблоків ТЕС 

значно перевищило межу паркового 
ресурсу;

 було проведено реконструкцію 
близько 20 % енергоблоків теплових 
станцій; 

 маневрові характеристики лишаються 
недостатніми для сучасних потреб 
ОЕС України;

 зношеність постійно зростає і сягає 
загрозливої межі з точки зору 
можливості подальшої експлуатації 
без здійснення реконструкції;

 основна частка ТЕЦ має фізично 
зношене обладнання;

 у багатьох випадках відпуск 
електричної енергії на ТЕЦ є не 
оптимальним з точки зору фактичної 
потреби споживачів у тепловій енергії.

Джерело: Звіт НЕК Укренерго з оцінки 
відповідності (достатності генеруючих 
потужностей для покриття прогнозованого попиту 
на електричну енергію та забезпечення 
необхідного резерву у 2021 році
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Статус документа: Конфіденційно

Доступна робоча потужність в ОЕС України
 Є близькою до максимуму електричних навантажень в енергетичній системі, водночас 

впродовж останніх 5 років у періоди максимумів навантаження:
1) потужність ТЕС не перевищує 9,6 ГВт;
2) потужність АЕС не перевищує 10–10,5 ГВт; та
3) потужність ТЕЦ та інших когенераційних установок не перевищує 3 ГВт.

 Настання аварії на станціях впродовж відповідних періодів має загрозливий характер для 
безпеки постачання країни. 

 На погляд Укренерго, цього можна уникнути підтримуючи запаси палива на складах у 
необхідних обсягах, запобігаючи виведенню потужностей у плановий ремонт у періоди 
очікуваних максимумів навантаження.

Джерело: Звіт НЕК Укренерго з оцінки відповідності (достатності генеруючих потужностей для покриття прогнозованого попиту на електричну енергію та 
забезпечення необхідного резерву у 2021 році
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Статус документа: Конфіденційно

Екологічні вимоги та план заходів для ТЕС / ТЕЦ

 Національний план скорочення викидів (НПСВ) визначив наміри України як члена Енергетичного співтовариства у 
період 2018-2033 рр. істотно скоротити викиди діоксиду сірки, оксидів азоту та пилу від ТЕС, ТЕЦ;

 НПСВ передбачено виведення частини ТЕС та ТЕЦ з експлуатації та їх заміни на нові станції, проведення 
екомодернізації зі встановленням пило, сіро і азотоочистки до 2025 року;

 ОСП пропонує переглянути строки екомодернізації та визначити джерела їх фінансування, так як вже у 2025 році 
потужність енергоблоків може знизитися до рівня, за якого неможливо буде дотримуватися вимог достатності 
генеруючих потужностей в ОЕС України.

Установки Строки виведення з експлуатації

17 існуючих ТЕС / ТЕЦ загальною номінальною 
тепловою потужністю 15.118 ГВт 

виведення з експлуатації до 31 грудня 2033 року та 
заміна на нові ТЕС / ТЕЦ

4 ТЕС / ТЕЦ номінальною тепловою потужністю 3.694 
ГВт

виведення з експлуатації до 31 грудня 2023 року

13 газоспалювальних установок загальною 
номінальною тепловою потужністю 3.401 ГВт

виведення з експлуатації до 31 грудня                         
2023 року та заміна на нові ТЕС / ТЕЦ

58 газотурбінних установок загальною номінальною 
тепловою потужністю 4.088 ГВт, які отримали дозвіл на 
викиди до 27 листопада 2002 року

виведення з експлуатації до 31 грудня 2033 року

Джерело: Звіт НЕК Укренерго з оцінки відповідності (достатності генеруючих потужностей для покриття прогнозованого попиту на електричну енергію та 
забезпечення необхідного резерву у 2021 році. 
Національний план скорочення викидів від великих спалювальних установок, схавлений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 листопада 
2017 року № 796-р.
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Статус документа: Конфіденційно

Сценарії розвитку від ОСП. Перспективи (1/2)

ГЕС/ГАЕС 7.2
(12%)

ВДЕ 24.7
(40%)

ТЕЦ 3 (5%)

ТЕС 11.5
(19%)

АЕС 14.9
(24%)

Цільовий сценарій розвитку 
встановленої потужності станом 

на 2032 рік (ГВт)

ГЕС/ГАЕС 7.2
(17%)

ВДЕ 13.9
(33%)

ТЕЦ 3 (7%)

ТЕС 3.3 (8%)

АЕС 14.9
(35%)

Базовий сценарій розвитку 
встановленої потужності станом 

на 2032 рік (ГВт)

Джерело: Звіт НЕК Укренерго з оцінки відповідності (достатності генеруючих потужностей для покриття прогнозованого попиту на електричну 
енергію та забезпечення необхідного резерву у 2021 році. 
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Статус документа: Конфіденційно

Сценарії розвитку від ОСП. Перспективи (2/2)

Джерело: Звіт НЕК Укренерго з оцінки відповідності (достатності генеруючих потужностей для покриття прогнозованого попиту на електричну енергію 
та забезпечення необхідного резерву у 2021 році. 

 Два сценарії: базовий та цільовий;
 Розвиток генеруючих потужностей за базовим сценарієм не забезпечує виконання вимог відповідності 

генеруючих потужностей з 2023 року;
 Існує загроза, що з 2025 року енергосистема не буде відповідати вимогам достатності генеруючих потужностей

внаслідок дефіциту генеруючих потужностей від 2,5 ГВт в 2025 року до 9,4 ГВт в 2032 році

Дії по базовому сценарію Дії по цільовому сценарію

підтримання в експлуатації наявних потужностей на 
атомних станціях та введення нових 1100 МВт на 
майданчику 4-го енергоблока Хмельницької АЕС у 
період до 2032 року

Аналогічно з базовим сценарієм

зниження потужності ТЕС через виконання НПСВ 
шляхом виведення з експлуатації енергоблоків по 
досягненню граничних величин годин напрацювання

підтримання доступної робочої потужності ТЕС на 
необхідному для виконання вимог достатності рівні (від 
8,1 до 9,9 ГВт у період до 2032 року)

відсутність нових вводів потужності у тепловій 
генерації та реконструкції існуючих енергоблоків

впровадження не менше 1,45 ГВт високоманеврених
потужностей з можливістю швидкого запуску та до 0,74 
ГВт потужностей систем акумулювання енергії на базі 
Energy Storages в період до 2032 року
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Статус документа: Конфіденційно

Ризики реалізації цільового сценарію ОСП

Джерело: Звіт НЕК Укренерго з оцінки відповідності (достатності генеруючих потужностей для покриття прогнозованого попиту на електричну енергію 
та забезпечення необхідного резерву у 2021 році. 

 виведення з роботи генеруючих потужностей на ТЕС, потреба в яких обумовлена вимогами забезпечення 
балансової надійності;

 виконання НПСВ шляхом виведення з експлуатації енергоблоків;
 неможливість захоронення відходів від роботи ТЕС та відходів від роботи установок зі зниження викидів окислів 

сірки, що призведе до зупинки блоків на ТЕС;
 приріст потужності ВДЕ надзвичайно високими темпами. 



Дякую за увагу!

Юрій Кацер

Директор, 

Група юридичних послуг, 

АО «КПМГ ПРАВО»

M: +380 50 355 3470

T: +380 44 490 5507, внут. 34051
F: +380 44 490 5508

ykatser@kpmg.ua 
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