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ПРО ENTSO-E ТА ІТЕГРАЦІЮ ОЕС УКРАЇНИ

ENTSO-E European Transmission System Operators (TSOs) –
об’єднання 42 системних операторів з 35 країн Європи

НЕК «Укренерго» підписало Угоду про умови 
майбутньої синхронізації 28 червня 2017 року

Початок синхронної роботи української енергосистеми з 
європейською континентальною мережею заплановано на 2023 рік

Загальна вартість заходів інтеграції 
з ENTSO-E 11 млрд грн

Прямий щорічний економічний ефект після синхронізації 
складає більше 40 млрд грн 
за умови вільного міждержавного обміну 
електроенергією в рамках пропускної спроможності 4 ГВт

Українська енергосистема синхронізується з європейською 
континентальною мережею паралельно з молдовською. 
«Укренерго» є лідером блоку спільного регулювання

4%
96%

Наразі 96% енергосистеми України технологічно 
пов’язані з Росією, Білоруссю та Молдовою і лише 
4% синхронно працюють з ENTSO-E (через острів 
Бурштинської ТЕС)



ІНТЕГРАЦІЯ В ENTSO-E: КРОК ЗА КРОКОМ

П О Д А Л Ь Ш І  К Р О К И

«Про умови майбутнього 
об’єднання енергосистеми 
України з енергосистемою 
Континентальної Європи 
ENTSO-E»

28 червеня 2017 р.

Розроблено та підписано Експлуатаційну 
угоду між НЕК «Укренерго» та ДП 
«Молделектрика» про створення блоку 
регулювання в складі енергосистем 
України та Молдови

квітень 2018 р. січень-лютий 2019 р.

Підписання Угоди Спільний блок регулювання
Фахівці НЕК «Укренерго» 
успішно здійснили випробування 
на енергоблоках українських 
електростанцій

Тестування блоків

30 квітня 2019 р.

Створення
Консорціуму ОСП

Укренерго підписало Сервісний 
контракт з Консорціумом системних 
операторів ENTSO-E для дослідження 
можливості синхронного об’єднання 
енергосистеми України з ENTSO-E

Сервісний контракт

• Здійснення 
випробувань систем 

збудження на АЕС
• Сертифікація 

«Укренерго»

III - ІV квартал 2020 р.

Додаткові дослідження
статичні розрахунки в умовах 

синхронного приєднання 
енергосистем континентальної 

Європи та України / Молдови та 
здійснення необхідних 

динамічних досліджень системи 

Заміна систем 
автоматичного 

регулювання збудження
відповідно до заходів 

Комплексної програми 
підвищення рівня безпеки 

АЕС України 

Ізольований режим
Тестова робота в 

ізольованому режимі 
ОЕС України та 

енергетичної системи 
Республіки Молдови

12 вересня 2019 р.

IІІ квартал 2021 р.2021 – 2022 р.р.2022 р.2023 р.

Початок роботи 
ОЕС України у 

синхронному режимі 
з енергосистемою 
Континентальної 
Європи ENTSO-E 

(терміни затверджені згідно Каталогу заходів) 



ПОДАЛЬШІ КРОКИ В ПРОЦЕСІ ІНТЕГРАЦІЇ В ENTSO-E 

ІV квартал 2020 р.

Додаткові дослідження

Статичні розрахунки в умовах синхронного 
приєднання енергосистем континентальної 
Європи та України/Молдови та здійснення 
необхідних динамічних досліджень системи 

Заміна систем збудження
Заміна систем АРЗ та встановлення 
стабілізаторів PSS відповідно до 
заходів Комплексної програми 
підвищення рівня безпеки 
АЕС України 

Ізольований режим

Тестова робота в ізольованому режимі 
ОЕС України та енергетичної системи 
Республіки Молдови

ІI квартал 2021 р.

Повна готовність ОЕС 
України до роботи у 
синхронному режимі з 
енергосистемою 
Континентальної Європи 
ENTSO-E 

Сертифікація «Укренерго» 

І півріччя 2022 р. 
(зимовий та літній період)

І півріччя 2021 р. 

IV квартал 2022 р. ІІІ квартал (серпень) 2020 р.

Здійснення випробувань
систем збудження на АЕС

Модернізація ПО та 
апаратного забезпечення 
диспетчерського 
управління та збору данних
(SCADA, WAMS)

IV квартал 2021 р. 



Для побудови математичної моделі синхронної роботи ОЕС 
України та ENTSO-E та для подальшого розрахунку її
динамічної стійкості, на енергоблоках українських ТЕС, ТЕЦ 
та ГЕС були проведені випробування систем збудження та 
регулювання частоти та потужності

Енергоблоків

Електростанцій

Випробування 
АРЗ

Випробування 
частоти та 
активної 
потужності

Випробування 
розпочалися
22 січня 2019
року та 
завершилися
26 квітня 2019
року
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Червень Жовтень

Зустріч ПГ ENTSO-E 
Україна/Молдова в 

Берліні

Зустріч ПГ ENTSO-E 
Україна/Молдова

в Бухаресті

Звіти щодо проведення випробувань 
енергоблоків були представлені ПГ
ENTSO-E Україна – Молдова
консультантом Асоціації енергетиків 
США (USEA) (EPRA та DMCC в якості 
субпідрядників) 

Подальше обговорення та аналіз 
звітів щодо випробувань 
енергоблоків стосовно проведення 
додаткових досліджень відповідно 
до сервісного контракту

Результати були визнані задовільними і вже 
використовуються при побудові математичної моделі 
спільної роботи енергосистем.!

ВИПРОБУВАННЯ ЕНЕРГОБЛОКІВ ТЕС, 

ГЕС та ТЕЦ



Тестування енергоблоків АЕС

В рамках виконання Каталогу заходів щодо синхронізації ОЕС України з ENTSO-E, додатково 
до минулорічних випробувань на енергоблоках українських ТЕС, ТЕЦ та ГЕС, у серпні 2020 
розпочалося тестування систем збудження на енергоблоках АЕС
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Перший етап тестування Другий етап тестування

Тестування системи збудження турбогенераторів 
ТГ-3 та ТГ-4 енергоблоку №2 Рівненської АЕС 
відбулося 17-18.08, а на енергоблоці №1 
Запорізької АЕС – 21.08.2020. 

Тестування на енергоблоках №1 та №3 Южно-
Української АЕС заплановано провести  у 
жовтні поточного року. 

17 18

Енергоблок 
№2 РАЕС

Енергоблок 
№1 ЗАЕС

Енергоблоки 
№1 та №3 ЮУАЕС

Результат: Набір даних, необхідних для створення спільної математичної моделі енергосистем та 
виконання розрахунків статичної і динамічної стійкості при синхронному режимі роботи з ENTSO-E. 
Відповідні дослідження вже виконуються Консорціумом ОСП ENTSO-E в рамках реалізації Сервісного 
контракту, підписаного у вересні 2019 року. 

ПОДАЛЬШІ КРОКИ ПРОЦЕСУ ІНТЕГРАЦІЇ

Завершення 
тестувань систем 
збудження на АЕС

Сертифікація 
«Укренерго»

Отримання фінальних 
звітів додаткових 
досліджень 

Робота в 
ізольованому 
режимі

Початок роботи 
ОЕС України у 
синхронному режимі 
з енергосистемою 
Континентальної 
Європи ENTSO-E 

I півріччя 2022 р. 
(зимовий та літній період)

III квартал 2021 р.

IV квартал 2020 р.

III квартал 2020 р.

2023
За підтримки: тестування – USAID Energy Security Project, 
подальше моделювання – USEA. 

Виконавці: Персонал АЕС за участі НЕК «Укренерго», ДМСС Інжиніринг, JT Systems (Швейцарія) 
та EPRA (Туреччина).



Контрактом передбачено розробити загальну математичну модель української
енергосистеми та ENTSO-E, а також дослідити динамічну та статичну стійкість 
енергосистеми. Ці дослідження є невід'ємною частиною Угоди про умови майбутньої 
інтеграції ОЕС України до ENTSO-E

Створено Консорціум
ОСП ENTSO-E з EMС, 
MAVIR, PSE, SEPS, 50Hertz 
та Транселектрика
стосовно проведення 
додаткових досліджень

30 квітня | 2019 року

• 12 вересня була підписана Угода про співпрацю між Укренерго та Молделектрика з 
одного боку та Консорціумом з іншого боку. Документ забезпечує координацію
необхідних дій між Сторонами щодо Сервісного контракту.

• Установча зустріч ПГ Україна/Молдова з приводу проведення додаткових досліджень 
відбулася 24 жовтня в Бухаресті. 

Підписано Сервісний 
контракт з метою 
вивчення можливості 
синхронної роботи 
української 
енергосистеми з ENTSO-E 

12 вересня | 2019 року

СЕРВІСНИЙ КОНТРАКТ



РИЗИКИ НА ШЛЯХУ ДО ІНТЕГРАЦІЇ ОЕС УКРАЇНИ З ENTSO-E

Одним з ключових підтверджень для ENТSO-E готовності до об’єднання енергосистем має стати 

сертифікація Укренерго як незалежного системного оператора. Укренерго подала запит на 

сертифікацію в НКРЕКП у жовтні 2019 року та отримало попереднє схвалення. Втім, остаточне 

затвердження можливо лише після того, як Уряд та Парламент ініціює відповідні зміни 

до українського законодавства. 

Подальша підготовка до інтеграції наразі потребує скординованих дій з боку всіх гравців енергетичного 

ринку – генерації та операторів системи розподілу. Зважаючи на те, що Каталог заходів передбачає 

також участь представників генерації, 08.11.2017 був підписаний Меморандум про спільну діяльність 

між НЕК «Укренерго», НАЕК «Енергоатом», ПАТ «Укргідроенерго», ТОВ «ДТЕК Енерго», ПАТ 

«Центренерго», ПАТ «Донбасенерго» для досягнення майбутньої інтеграції ОЕС України з ENTSO-E

Процес синхронізації може стати об’єктом контрзаходів з боку Росії, яка стратегічно не зацікавлена у 
від’єднанні енергосистеми України від РФ. Росія може вдатися до операційних заходів впливу через 
здійснення тиску на офіційний Брюссель, а також на Молдову, з якою Україна має спільно 
інтегруватися в ENTSO-E


