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Energy transition
and Global Environment for Sustainable Growth

- Паризька угода (Paris Agreement) - 2016 рік
- European Green Deal (Європейський зелений 
курс) – 1 грудня 2019 року



4 червня 2021 року. Виступ комісара Сімсона на 10-му 
заході InnoGrid "Життя перехідного періоду"
Три основні тенденції: декарбонізація, децентралізація та оцифровка.
Кожна тенденція ставить виклик, проте кожна з них також є можливістю допомогти рухатися до 
наших кліматичних та енергетичних цілей як частина Зеленої угоди:

• кліматично нейтральна Європа до 2050 року.
• і зменшення викидів щонайменше на 55% до 2030 року.
У деяких секторах електрифікація буде дуже швидкою. Наприклад, у домогосподарствах ми 
передбачаємо, що частка електроенергії в загальному спожитому енергоспоживанні зросте з 
26% до 41% до 2030 року

Очікується, що Європа подвоїть встановлену потужність відновлюваних джерел енергії
до 2030 року - з приблизно 420 ГВт у 2020 році до 840 ГВт до 2030 року.
Ми підрахували, що за наявності належної політичної бази реагування на попит може
становити 57 ГВт до 2030 року, тим самим зменьшуючи піковий попит та потребу в резервних
потужностях на ринку електроенергії.



4 червня 2021 року. Виступ комісара Сімсона на 10-му 
заході InnoGrid "Життя перехідного періоду"
Пакет Fit for 55, який ми приймемо в липні 2021 року, матиме 12 законодавчих пропозицій, серед
яких:
• перегляд директив щодо енергоефективності та відновлюваних джерел енергії,
• посилення та розширення схеми торгівлі викидами,
• перегляд директиви щодо оподаткування енергії,
• ..і механізм регулювання кордону вуглецю, серед іншого.

Пізніше в цьому році буде здійснено другий набір ініціатив в галузі енергетики з:

• законодавство про водень та декарбонізацію ринків газу,
• пропозиція щодо зменшення витоків метану,
• ... і одне з питань підвищення енергоефективності будівель.
Це одна з найамбітніших реформ політики в історії ЄС. Одночасно пропонуючи нам спосіб
боротьби зі зміною клімату та стимулювання нашого відновлення.



Актуальні джерела інформації
• Біла книга МЕК – Стабільна робота мережі в майбутньому

розподіленої електричної енергії (2018);
• План розвитку ринку електроенергії Великобританії (2019)
• Захист електричних мереж Америки від зовнішніх загроз (травень 

2020 року);
• E.DSO Європейська Хартія стійкості енергосистеми,  листопад 

2019 року



Інформаційний виклик
Розвиток світової енергетики формують міжнародні організації:  
- World Energy Council - Світова енергетична рада;
- МЕА (IEA) - міжнародне енергетичне агентство;
- МАГАТЕ - міжнародне агентство з атомної енергії;
- CIGRE - Міжнародна Рада з великих електроенергетичних систем;
- CIRED – міжнародна конференція по розподільчим мережам;
- IEC – міжнародний електротехнічний комітет; 
- IEEE – американський інститут інженерів-електриків і електронщиків;
- ENTSO-E - європейська мережа системних операторів передачі електроенергії;
- IHA – міжнародна гідроенергетична асоціація;
- ICOLD – міжнародний комітет з великих дамб;



Інформація про CIGRE

CIGRE (Міжнародна рада експертів з великих 
електроенергетичних систем) – головна світова організація, 
яка розробляє стратегії розвитку і експлуатації 
електроенергетичного обладнання в енергосистемі. 

Основні учасники: 
• системні оператори, 
• компанії розподільчих мереж, 
• генеруючі компанії, 
• електротехнічні інститути, 
• виробники електротехнічного 
• обладнання.

Карта CIGRE
60 національних комітетів (в тому числі український 
національний комітет з 2004 року),
12 000 експертів по всьому світу

Джерело інформації світових 
технологій:
Зелені книги, журнали, 
експертні звіти, брошури



Технічні брошури: публікації 16-ти Дослідницьких 
Комітетів та 250+ Робочих Груп

Технічні брошури - це всесвітньо різноманітні 
ґрунтовні публікації. 

На сьогодні опубліковано понад 700, щороку 
додається близько 40 нових.

Робочі групи, що розробляють технічні брошури, 
складаються з різного складу технічних експертів, 

що охоплюють всю галузь енергосистеми.

Журнал ELECTRA зосереджується головним 
чином на публікаціях робочих груп CIGRE, 
щорічних звітах Дослідницьких Комітетів, 

подіях та управлінській звітності



5D

DECENTRALIZATION

DECARBONIZATION

DIGITALIZATION
DEMOCRATIZATION

DEREGULATION

Світ в енергетиці рухається в напрямку 5D



Виклики і тенденції розвитку енергосистем в Європі

• Впровадження силової електроніки і постійного струму; 

• Нові технології, принципи в регулюванні аварійних і 
нормальних режимів енергосистеми;

• Системи накопичування енергії (ГАЕС, батареї);

• Нові конструкції ліній електропередачі, підстанції, адаптація 
мереж до навколишнього середовища; 

• Активні розподільчі мережі;

• Збільшення пропускної спроможності мережі; 

• Активний споживач і виробник енергії;

• Оцінка надійності роботи електричної мережі для вимог 
споживача (SAIDI, SAIFI);

• Цифровізація електроенергетичних об’єктів;

• Нові концепції електричного захисту;

• Інформування споживача ринку енергії про технічні і 
комерційні ризики і наслідки 

Що нас чекає:
Decarbonization – Decentralization – Digitalization –Democratization
- Deregulation



Хто відповідає за технічну політику в електроенергетиці
України

- НКРЕКП;
- Міненерго;
- Міністерство фінансів;
- Укренерго;
- Енергоатом;
- Укргідроенерго;
- Теплова генерація 

(ДТЕК);
- Обленерго;
- Приватні компанії;
- Споживач



Структура галузі
Загальна потужність – 57 GW



Забезпечення інерційності енергосистеми



- ЛЕП – 23 388 км, 88% більше 30-ти років

- Підстанції – 137, з них 17,3 % 
понад 40 років

- Релейний захист 66% відпрацьованого 
ресурсу

- Лінії зв’язку 11 000 км, з яких 50% 
більше 30 років, ВОЛЗ 1 500 км 

Стан обладнання ОЕС України в 2019 році:

2019

159

?

?



Зростання ВДЕ в ОЕС України як проблемний фактор пропускної
спроможності системи передачі

Видано технічних умов на приєднання, МВт

4338 5410 10175 11262

ВЕС СЕС Міні/Мікро ГЕС Біогаз/Біомаса

61% технічних умов на приєднання СЕС та ВЕС видано об’єктам, що заплановані у 5 південних областях: 
Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій
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Структура потужності ВЕС і СЕС згідно виданих ТУ

Джерело: Міністерство енергетики та захисту 
довкілля

* Інформація НЕК Укренерго



Модернізація SCADA і противоаварійної автоматики ОЕС 
України 

Система SCADA і САРЧМ забезпечують 
виконання завдань в режимі реального часу 
по контролю та управлінню енергосистемою, 
а також автоматичне регулювання частоти і 
потужності ОЕС України. 
Реконструкція всіх 101 підстанцій 750-330 кВ з 
впровадженням АСКТП.

Система WAMS



Необхідні обсяги резервів регулювання



Взаємодія учасників Ринку допоміжних послуг

Споживання попитом!



Гідроелектростанції України
Каскад Днепровских ГЭС

Киевская ГЭС (361MВт)

Каневская ГЭС (444MВт)

Кременчугская ГЭС (625MВт)

ДнепроГЭС (1462MВт)

Каховская ГЭС (300MВт)

Днестровская ГЭС-1 (702MВт)
Днестровская ГАЭС 
(960/1200МВт)

Киевская ГАЭС (235/135MВт)

Каскад Днестровских ГЭС и ГАЭС 

Среднеднепровская ГЭС(352MВт)

Ташлицька ГАЕС (2 × 151т/216,5н  МВт)



Будівництво СЕС та систем акумулювання енергії на ГЕС

• Для встановлення акумуляторних батарей та сонячних 
панелей було визначено чотири станції компанії 
«Укргідроенерго». Кожен об’єкт включає різний склад систем 
накопичення/сонячних систем, що визначається розміром та 
кількістю блоків ГЕС, споживанням на власні потреби станцій, 
трансформаторами підстанцій та підключенням до мережі 
тощо. 

• Станцій, які беруть участь у проєкті:

- Київська ГАЕС (46 МВт накопичення та установка PV 
сонячної електростанції потужністю 10.6 МВт);

- Канівська ГЕС (3 x 22 МВт накопичення та установка 
PV потужністю 13.5 МВт); 

- Кременчуцька ГЕС (60 МВт накопичення та установка 
PV потужністю 6.5 МВт);

- Середньодніпровська ГЕС (25 МВт накопичення та 
установка PV потужністю 5.3 МВт).

• Загальна потужність встановленої системи накопичення 
становитиме 197 МВт, а загальна потужність сонячних 
панелей - 35.9 МВт.

НЕК Укренерго – встановлення BESS на 200 
МВт 



Діджиталізація (цифровізація) електричних мереж



• В деяких робочих режимах і метеоумовах розподілена генерація та її розміщення може
поставити під загрозу взаємодію операторів систем передачі та розподілення
(перевантаження, напруга, частота…)

• Некоординована робота Розподілених Енергетичних Ресурсів може обмежити їх потенціал
для участі в Ринку, та надання мережевих послуг.

• Для вирішення вищезазначених проблем існує потреба агрегації Розподілених
Енергетичних Ресурсів та інтеграції іх в загальну парадигму управління, наприклад метод
управління Розподіленими Енергетичними Ресурсами. Запропоновані різні методи:
 Інтернет модель (Віртуальна електростанція (VPP), віртуальні системи енергопостачання,

Енергетичний Хаб
 Активні мережі (від розподільчих мереж, з РГ/ВДЕ, ADMSS
 Мікро мережі (μG)

Вплив збільшення потужності Розподілених Енергетичних 
Ресурсів та можливі варіанти захисту.



• На підстанціях високої та середньої напруги

Обмеження потужністю трансформаторів, наявність 
РПН, можливість регулювання напруги, перетин ліній і 
кабелів, пристрої компенсації реактивної потужності

• В системах інформації та керування
Зміна стандартів, обсяги передавання інформації, 
інтерфейси, різне обладнання, наявність SCADA, 
RTU

Зміна взаємовідносин між магістральними та розподільчими 
мережами (TSO-DSO Interface)



Якість електроенергії



SYSTEM TECHNICAL BACKGROUND OF THE INSTALLATION



Моніторинг параметрів електричної мережі для контролю 
якості електроенергії



Система управління розподільними мережами (ADMS)
Powering™ Advantage 

Ключові переваги системи: 
• До 30% зниження SAIDI (індекс середньої

тривалості переривання електропостачання) 
для збільшення надійності. 

• До 30% скорочення часу взаємодії
оперативного персоналу та диспетчера для 
оптимізації продуктивності. 

• До 3% збільшення ефективності мережі за 
рахунок оптимізації по рівню нанапруги. 

Оптимізація для модернизації мережі:
• розподілена енергетика;
• FDIR;
• телеметрія і телеуправління;
• централізований моніторинг і управління.



Допоміжні задачі диспетчера
• Оперативный журнал диспетчера
• Заявочный комплекс. Плановые и аварийные заявки. Статистики повреждаемости оборудования
• Система допусков и выполнения требований по охране труда



Концепція ефективного енергоуправління SMART GRID



Інтелектуальне керування електромережою



Компонент відновлюваної енергії – Smart Renewable



Прогресивна система обліку енергії



Нормативні документи і стандарти



Клієнт – важлива ланка постачання електроенергії
• Формирование аварийных заявок на основе звонков в CallCenter, обращений в CRM
• Присоединение к сети с использованием GIS, свободная мощность
• Точный расчет SAIDI, SAIFI. Параметры качества э/э
• ВИЭ, прогнозы генерации, моделирование нагрузки



Клієнтський компонент – Smart Customer



Об'єднання секторів та Power-to-X



Українські винаходи, які успішно можуть працювати по 
заміщенню теплофікації та використанню газу



Діючий об'єкт в с.Моспіно Донецької області



Підготовка інженерів для впровадження інноваційних 
технологій

• Необхідно відновити статус 
ІНЖЕНЕРА в навчанні в 
ВУЗах, учбових комбінатах, 
галузевих інститутах, в 
енергетичних та промислових
компаніях.

• Розширити підготовку
технічного персоналу 
(зварювальників, 
монтажників, будівельників).



ВИСНОВКИ
• Потрібно повернути Міністерство енергетики і ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ та розробку технічної 

політики в галузі. 

• Необхідно створити координаційний центр по розробці концепції розвитку 
електроенергетики на основі інноваційних технологій, який моделює розвиток 
енергосистеми України для всіх видів генерації (атомних, теплових, гідро, 
відновлювальних). Переглянути виконання програм стратегій енергетики;

• Необхідно створення робочих експертних груп для розробки технічних вимог на 
впровадження нових технологій на основі фахівців різних організацій, для використання
енергетичними компаніями. Джерело фінансування їх роботи;

• Адаптація міжнародних стандартів до енергетичних об’єктів української енергосистеми. 
Активізація роботи національного комітету МЕК і галузевих енергетичних інститутів;

• Прагматичний підхід до реконструкції існуючих магістральних та розподільчих мереж в 
умовах розвитку нових видів генерації на рівні споживачів та Micro grid;

• Впровадження нових рішень по забезпеченню регулювання режимів енергосистеми з 
використанням споживачів-регуляторів. Перегляд технічних умов. Пілотні проекти.



Дякую за увагу!
Email: enpas@enpaselectro.com
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