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ПРО НАС

Найбільша асоціація з ВДЕ в Україні

Заснована у 2008 році

Об’єднуємо 100% виробників електроенергії з енергії вітру

Понад 80 компаній з 12 країн світу; 12 нових членів у 2021 році

Співзасновники Global 100%RE Ukraine

Дійсний член World Wind Energy Association та WindEurope

Партнер BloombergNEF, МЕА, REN21, Wood Mackenzie

Ініціатори Федерації з розвитку офшорної вітроенергетики в Чорному морі



КІЛЬКІСТЬ ОБ’ЄКТІВ  ТА ЗАГАЛЬНА ВСТАНОВЛЕНА ПОТУЖНІСТЬ ВДЕ
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Кількість об’єктів ВДЕ 
(з чергами будівництва), од.

Встановлена потужність, МВт

НКРЕКП, 30 серпня 2021 року



1 669,0 МВт

34 ВЕС

354,9 МВт

1 600
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Нові потужності 
за 8 місяців 2021 року

Створено нових 
робочих місць

СУЧАСНИЙ СТАН ВІТРОЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ 

Загальна встановлена потужність ВЕС 
на материковій частині України 

817 ВЕУ Середня одинична 
Потужність 3,5 МВт



ВИКОНАННЯ ЦІЛЕЙ НПД ДО КІНЦЯ 2020 РОКУ

1 жовтня 2014 року КМУ затвердив
Національний план дій з відновлю-
ваної енергетики (НПД), який передба-
чав досягнення у 2020 році 11% частки
ВДЕ (з урахуванням ГЕС великої потуж-
ності) у національному обсязі електро-
генерації.

Станом на кінець 2020 року, загальна
ціль НПД України за встановленою
потужністю станцій з ВДЕ перевиконана
на 18%, переважно за рахунок СЕС.
Частка «зеленої» генерації в загальному
обсязі електроенергії в країні склала
7,3% без великих ГЕС, а якщо з їх
врахуванням – 11,3%.

www.uwea.com.ua



LESSONS LEARNED АБО ЯКИМ МАЄ БУТИ НПДВЕ ДО 2030 РОКУ
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Основа успіху: 
ВДЕ як єдиний оркестр

Збалансований розвиток усіх видів ВДЕ;

НПДВЕ до 2030 року має передбачати: 

Будівництво маневрових потужностей для стабільної
інтеграції ВДЕ в ОЕС України, впровадження систем
накопичення енергії;

Введення нових стимулюючих ринкових механізмів
підтримки ВДЕ, таких як FiP/СfD, корпоративні РРА,
тощо;

Проведення аукціонів з ВДЕ;

Впровадження механізму Гарантії походження.

Чітко встановлені цілі розвитку для кожного виду ВДЕ
та механізм контролю за досягненням цих цілей;

Чітке розмежування між великою та малою гідроенергетикою;



ПРОПОЗИЦІЇ УВЕА ДО НПДВЕ 2030
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1. Стимулювання виробництва електроенергії з ВДЕ на ринкових засадах 
(Feed-in Premium / Kонтракти на різницю, 

надбавка за обладнання українського виробництва)
26 серпня 2021 року, Міністерство енергетики України опублікувало Законопроєкт, який пропонує нові механізми
підтримки виробників електроенергії з ВДЕ за моделлю Feed-in Premium / Контракти на різницю:
- Постачальник “зеленої” електроенергії підписує контракт на визначений період зі спеціальним державним
підприємством чи іншими ринковими гравцями (трейдерами, споживачами, постачальниками), де вказується
фіксована ціна на електроенергію. При цьому виробники “зеленої” електроенергії самостійно продають
електроенергію за ринковими цінами, та отримують
різницю між ринковою і контрактною ціною.

За даними МЕА, протягом лише перших двох років 
застосування даного механізму в Сполученому 

Королівстві (з 2015 по 2017 рік) сприяло зниженню 
в 2 рази фіксованої ціни для офшорної вітрової 

генерації і забезпечило встановлення 
3,3 ГВт генеруючих потужностей. 



www.uwea.com.ua

2. Стимулювання виробництва електроенергії з ВДЕ на ринкових 
засадах без державної підтримки (корпоративні PPA)

Передбачення в НПДВЕ до 2030 року стимулювання розвитку
ВДЕ без державної підтримки дасть можливість:

Створити конкурентний та незалежний від впливу держави ринок;

Слідувати світовим трендам: відповідно до BloombergNEF, у 2020 році 
глобальний обсяг корпоративних PPA досягнув 23,7 ГВт, що набагато 
вище, ніж у попередні роки: 20,1 ГВт у 2019 році та 13,6 ГВт у 2018 році. 

Мінімізувати приводи для поширення фейків про ВДЕ або відкриття
справ проти державної допомоги;

Світові ринки з ВДЕ сьогодні поступово відходять від штучно
визначених систем підтримки, як “зелений” тариф, до більш
ринкових умов, за яких виробники з ВДЕ мають більше
можливостей конкурувати між собою або з іншими видами
генерації на загальноприйнятих умовах і правилах.

ПРОПОЗИЦІЇ УВЕА ДО НПДВЕ 2030
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3. Удосконалення умов підтримки малої розосередженої генерації 
(запровадження моделі Net Billing) 

Споживач Просьюмер

УВЕА підтримує зміни до законодавства щодо 
удосконалення умов підтримки малої 
розосередженої генерації споживачів 

(просьюмерів).

Передбачення в НПДВЕ до 2030 року можливості
запровадження моделі Net Billing дасть можливість:

Бути орієнтованими на покриття власного
споживання та унеможливлювати збільшення
обсягу перехресного субсидіювання за рахунок
інших споживачів.

Проводити взаємозалік розрахунків між
постачальником та споживачем в грошових
коштах.

ПРОПОЗИЦІЇ УВЕА ДО НПДВЕ 2030
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4. Включення до Енергетичної Стратегії України до 2050 року 
сценарію будівництва маневрових потужностей та Energy Storage
Маневрові потужності і системи накопичення і зберігання енергії - це:

Збалансована інтеграція і стабільне робота електростанцій на ВДЕ;

Мінімізація обмежень “зеленої” генерації системним оператором /
балансування системи;
Безпека та гнучкість енергетичної системи України;
Покращення ефективності енергомережі за рахунок збільшення
коефіцієнту потужності наявних ресурсів;

Заощадження операційних витрат на електромережу
та зниження вартості електроенергії для споживачів;

Оперативне реагування на зміни в постачанні та споживанні
електроенергії;

На перспективу: компенсація потужності виведених із експлуатації
станцій на викопному паливі.

ПРОПОЗИЦІЇ УВЕА ДО НПДВЕ 2030
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5. Закладення основи для розвитку гібридних станцій з ВДЕ в Україні

Переваги використання “зелених” гібридних
електростанцій:

Зменшення фізичного навантаження на ОСП
шляхом забезпечення прогнозованої і стабільної
генерації електроенергії;
Зменшення потреби для держави компенсувати
невідпущену за командою ОСП “зелену”
електроенергію;
Значне скорочення капітальних витрат завдяки
використанню спільної інфраструктури, більш
ефективному використанню площ, розробці
спільної проєктної документації;

Підвищення коефіцієнту використання
встановленої потужності всього об'єкта і ОЕС
України.

ПРОПОЗИЦІЇ УВЕА ДО НПДВЕ 2030
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6. Сприяння розвитку офшорної вітрової енергетики 
та водневих технологій

Водень - це альтернатива усім видам викопного палива. Це новий
сучасний енергоносій, який дозволяє ефективно зберігати
електроенергії і постачати її в мережу тоді, коли вона потрібна.
Це універсальний механізм зберігання електроенергії без втрат.

Україна включена до Європейської водневої стратегії і вже почала
розробляти свою Українську водневу стратегію.

Водень - це можливість для України перетворитись із імпортера
викопного палива до експортера відновлюваних джерел енергії.

ПРОПОЗИЦІЇ УВЕА ДО НПДВЕ 2030
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Офшорна вітроенергетика - логічно наступний крок розвитку
вітроенергетики в Україні та один із найкращих інструментів
прискорення досягнення цілей декарбонізації національної
економіки.
Україна є учасником регіонального співробітництва в контексті
Спільного морського порядку денного для Чорного моря, який
включає в себе, зокрема, розвиток офшорної вітроенергетики.

Світовим Банком та Інститутом відновлюваної енергетики НАН
України відзначено великий потенціал Чорного моря та мілководдя
України - 250 ГВт доступних потужностей, що дорівнює 19,5 млн тон
“зеленого” водню.
Офшорна вітроенергетика - невід’ємне джерело для виробництва
“зеленого” водню: одним з напрямків розвитку – децентралізоване
виробництво електроенергії для виробництва «зеленого» водню» без
підключення до ОЕС України.

Офшорна вітроенергетика може зіграти ключову роль, як інтерконнек-
тор між Україною та Європою в рамках інтеграції з ENTSO-E.

ПРОПОЗИЦІЇ УВЕА ДО НПДВЕ 2030
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В березні 2021 року, Українська вітроенергетична асоціація, юридична фірма Asters та
Українська Воднева рада опублікували Білу Книгу "Офшорна вітроенергетика та
“зелений” водень: відкриття нових меж енергетичної потужності України". Публікація
призначена для топ-менеджменту компаній-учасниць українського енергетичного ринку,
а також більш широкого кола читачів, які цікавляться темами розвитку відновлюваної
енергетики та декарбонізації економіки в Україні.

17 вересня 2021 року, Українська вітроенергетична асоціація та Турецька
асоціація з офшорної вітроенергетики підписали Протокол про Співпрацю
та Протокол про створення Федерації з розвитку офшорної
вітроенергетики в Чорному морі. Очікується, що вітроенергетичні асоціації
Болгарії, Грузії та Румунії також приєднаються до Федерації.

Наразі також ведуть переговори із Міністерством енергетики України,
Світовим банком, Українсько-данським енергетичним партнерством тощо.
Всі сторони демонструють значну зацікавленість у відкритті ринку
офшорної вітроенергетики в Україні.

ДІЯЛЬНІСТЬ УВЕА З ОФШОРНОЇ ВІТРОЕНЕРГЕТИКИ



Дитячу книгу “СЕКРЕТИ ВІТРУ”
можна придбати у видавництві
“Рідна мова”:

https://ridna-mova.com/sekreti-
vitru.html
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ПУБЛІКАЦІЇ УВЕА 2017 
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


