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• 12.12.19: зареєстровано Проєкт Закону про внесення змін до Закону України 
"Про ринок електричної енергії" (щодо енергетичної безпеки, балансування 
енергосистеми та системи накопичення енергії (СНЕ)) № 2582 (Законопроект 
2582). Ініціатор - депутат Камельчук Ю.О.

• Законопроект 2582 було розроблено задля законодавчого врегулювання 
питання встановлення та функціонування електроакумулюючих систем і 
вносить зміни до ЗУ «Про ринок електричної енергії»

• Була створена робоча група і навіть було проведено кілька її засідань, зокрема 
у лютому, та планувалося у березні, але через карантин роботу групи було 
призупинено 

• Намагання відновити роботу групи під час карантину та доопрацювати 
законопроект, але засідання скасовувалися

• Зацікавленість ЄБРР у фінансуванні СНЕ для Укренерго та МФК проектів 
приватних гравців

• Альтернативні законопроєкти відсутні. Проєкт закону № 2496 від 26.11.19 був 
повернутий на доопрацювання ініціатору (Єфімову М.В.) 2.02.20

Законопроект 2582
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• Визначення термінів 
• СНЕ (технологічний комплекс, приєднаний до системи передачі чи 

розподілу з метою відбору, накопичення, у тому числі, шляхом 
перетворення (фізичні, інерційні, хімічні, водневі та інші технології) раніше 
виробленої електричної енергії, її зберігання та подальшого відпуску)

• Оператор СНЕ (суб’єкт господарювання, який використовує СНЕ для 
купівлі-продажу електричної енергії на ринку електричної енергії, та надає 
допоміжні послуги і є відповідальним за безпечну експлуатацію та 
технічне обслуговування такої системи накопичення енергії)

• Недоліки
• терміни «СНЕ» та «Оператор СНЕ» не відповідають директиві ЄС
• відсутнє визначення «накопичення енергії»
• фізичні особи не можуть бути операторами СНЕ і СНЕ може використовуватися 

для купівлі-продажу електричної енергії (дуже обмежувальне визначення) 

Законопроект 2582: основні визначення
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• Поширення конкурсних процедур на будівництво нової генеруючої 
потужності та виконання заходів з управління попитом на СНЕ  
• проводитиметься на підставі рішення КМУ
• НКРЕКП визначатиме граничну ціну і мінімальний термін послуг 
• механізми стимулу (плата за послугу із забезпечення розвитку СНЕ, сприяння 

відведення землі, державно-приватне партнерство, надання державної допомоги

• Якщо не застосовуються механізми державно-приватного партнерства, 
відсутні будь-які гарантії з боку держави

• Потреба удосконалення механізму конкурсних процедур та порядку їх 
проведення за постановою КМУ

Законопроект 2582: конкурси для СНЕ 
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• Ліцензування операторів СНЕ з потужністю 5 МВт (ОСП, ОСР та ліцензовані 
виробники не потребують додаткової ліцензії)

• Має права і обов'язки виробників електроенергії (краще визначити окремо)

• Зобов'язання брати участь у балансуючому ринку та ринку допоміжних послуг 

• Виробник за «зеленим» тарифом може бути оператором СНЕ та входити до 
балансуючої групи 

• Виробник за «зеленим» тарифом може продавати гарантованому покупцю 
енергію з СНЕ за «зеленим тарифом» лише в обсязі не більшому від 
накопиченої в них електроенергії, виробленої на власних електроустановках 
(яким встановлено відповідний «зелений» тариф) та в обсязі що не перевищує 
встановлену потужність приєднання

• Не врегульоване питання прямих продажів виробниками за «зеленим» тарифом

• Відсутнє положення за яким будівництво СНЕ не є буде вважатися 
збільшенням встановленої потужності об'єкта енергетики: ризики перерахунку 
«зеленого» тарифу 

Законопроект 2582: вимоги до операторів СНЕ
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• Право ОСП бути оператором СНЕ
• загальна потужність до 250 МВт
• якщо пропозиція послуг відсутня на ринку 
• виключно з метою надання послуг з диспетчеризації, зокрема для забезпечення 

операційної безпеки, забезпечення балансування та інших заходів, спрямованих 
на виконання вимог цілісності системи передачі

• Право ОСР бути оператором СНЕ
• загальна потужність до 20 МВт (НКРЕКП може збільшити рішенням)
• лише з метою надання послуг з розподілу електричної енергії, зокрема для 

забезпечення операційної безпеки системи розподілу чи інших заходів, 
спрямованих на виконання вимог цілісності системи розподілу

• Приватні гравці не дуже вітають такий підхід, як і деякі фінансові установи – 
досі йдуть дискусії щодо зазначеного дозволу

Законопроект 2582: ОСП та ОСР як оператори СНЕ
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• Звіт з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей, 
ппідготовлений Укренерго затверджено НКРЕКП Постановою № 605 від 
13.03.2020 

• Рекомендації Звіту
• будівництво вже у 2021 2 ГВт систем регулювання і підтримки частоти, зокрема 

СНЕ, та 2 ГВт нових маневрових потужностей із швидким стартом
• при відсутності резервів первинного регулювання до 2021 року введення 

додатково не менше 0,2 ГВт СНЕ 
• під час проведення аукціонів для ВДЕ встановлення вимоги забезпечення 

високоманеврової генерації або СНЕ в обсягах близько 20 % від встановленої 
проєктної потужності станцій в рамках розподіленої квоти

Звіт з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей щодо 
СНЕ
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