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ПІЛОТНИЙ ПРОЕКТ 
«ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МІСТ  «УКРАЇНА – ЄС»

Реалізацію пілотного проекту «Енергетичний міст «Україна –
Європейський Союз» започатковано розпорядженням КМУ від
15.06.2015 №671-р

 Проект є пілотним і стане першим кроком для стратегічної синхронізації енергетичної

системи України з системою ЄС. Це значний крок України у напрямку інтеграції її

енергосистеми в Європейську енергетичну мережу

<meta>

 розбудова інфраструктури міждержавних електричних мереж та збільшенні обсягів їх
пропускної спроможності

 інтеграція об’єднаної енергетичної системи України до європейської енергосистеми ENTSO-E

 організація видачі потужності енергоблока №2 Хмельницької АЕС для передачі
електроенергії до країн Європейського Союзу шляхом відокремлення енергоблока від
об’єднаної енергетичної системи України для забезпечення довгострокового експорту

 залучення коштів, отриманих від експорту електроенергії, яка виробляється енергоблоком
№2, до країн Європейського Союзу, для фінансування будівництва енергоблоків №3 та №4
Хмельницької АЕС

Сутність проекту:
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ПІЛОТНИЙ ПРОЕКТ 
«ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МІСТ  «УКРАЇНА – ЄС» (ПРОДОВЖЕННЯ)

 Проект повністю інвестиційний і не передбачає будь-якого додаткового
навантаження на бюджет України

 Повернення інвестицій буде забезпечено за рахунок продажу електроенергії на
європейському ринку

 Проект необхідно розглядати у комплексі з планами будівництва енергоблоків

№3 і №4 Хмельницької АЕС та розбудови інфраструктури міждержавних

електричних мереж (шляхом відновлення лінії “Хмельницька -Жешув (PL) 750 кВ”)

 Запланований експорт електроенергії з енергоблоку

№2 ХАЕС почнеться через 3 роки, і стане джерелом

фінансування будівництва енергоблоків № 3 та № 4 на

Хмельницькій АЕС за допомогою довгострокової угоди про

продаж електроенергії. Уряд України має гарантувати

виконання угоди на весь період її дії
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ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ ПРОЕКТУ

Україна і Польща володіють спільним стратегічним енергетичним потенціалом, який може бути
використаний для розвитку енергетичного сектора України і Польщі, інтеграції та співпраці між
країнами Європи. Цей потенціал - повітряна лінія довжиною майже 450 км напругою 750 кВ і
потужністю до 2000 МВт, що з'єднує Хмельницьку АЕС (Україна) з підстанцією 750/400 кВ Віделка (біля
м.Жешув, Польща)

 У 1979 році п'ять країн РЕВ (СРСР, Польща, Чехословаччина, НДР та Угорщина) підписали угоду
про будівництво нової енергетичної лінії з метою забезпечення експорту електроенергії з
Радянського Союзу до Польщі, Чехословаччини та Угорщини (НДР під'єднувалася до системи для
стабілізації, але без конкретних поставок електроенергії). Лінія була введена в експлуатацію в
1985 році і з‘єднала Українську РСР з Польщею. У нинішніх умовах будівництво такої лінії «з
нуля» може коштувати до 0,5 млрд Євро

 Фактично експорт електроенергії до Польщі цією лінією здійснювався до 1991 року, хоча
запланований обсяг поставки - 6000 ГВт∙год/ рік був виконаний лише в 1988 році. У 1992 році
поставки електричної енергії були припинені і стали технічно нездійсненними, оскільки Польща
разом з Чехословаччиною та Угорщиною відокремилися від східного сусіда і синхронізували
власні електричні системи з європейською енергосистемою. Відтоді, незважаючи на значні
економічні вигоди для країн Польщі та України, лінія залишається вимкнутою і не
використовується



Своєчасна реалізація пілотного проекту «Енергетичний міст «Україна – ЄС» - єдина можливість України 

використати свій енергетичний потенціал 5

НЕВИКОРИСТАНИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ У РЕГІОНІ

Нова АЕС Білорусі встановленою потужністю
2400 МВт (введення в експлуатацію в 2018 - 2020 рр.)

Використовуючи експортне електричне з'єднання
Польщі, що фінансується за рахунок ЄС, та
гібридну електричну систему Литви, Росія має всі
шанси, починаючи з 2018 року, стати ключовим
гравцем у регіоні, викорінивши енергетичний
потенціал України з енергетичного ринку ЄС

Рівненська АЕС - 150 км від кордону з Польщею -
4 енергоблоки загальною потужнicтю 2835 МВт

Хмельницька АЕС - в експлуатації 2 енергоблоки
(загальна потужність - 2000 МВт) та 2 енергоблоки,
що будуються (загальна потужність - 2000МВт)

Литовсько-Польське електричне з’єднання

Балтійська 
інтеграція та 
синхронізація, що 
фінансується 
Європейським 
енергетичним 
об’єднанням  

Існуючі 
електричні 
з'єднання 
Україна – Польща 
та Україна -
Угорщина

Експортний 
потенціал 
електроенергії 
України  до країн 
Євросоюзу 

ПЛ 750 кВ «Хмельницька АЕС – Жешув»,
побудована в 1985 р., не працює з 1993 р.
Пропускна спроможність - 2000 МВт

Потенційно 
можливе 
електричне 
з'єднання 
Білорусь - Польща



 За рахунок відновлення працездатності повітряної лінії напругою 750 кВ «ХАЕС – Жешув» створюється «енергетичне кільце» «Жешув –
ХАЕС – Альбертирша», яке дозволяє здійснювати транзитну передачу електричної потужності у 1300 МВт між різними регіонами
Європи (від Німеччини, Польщі через Україну до Угорщини, Румунії та країн балканського регіону)

 Саме за рахунок реалізації виділення енергоблоку №2 ХАЕС на роботу в системі ENTSO-Е проект «Енергетичний міст «Україна-
Європейський Союз» забезпечує наявність джерела резервного електропостачання безпосередньо на майданчику Хмельницької АЕС з
безпрецедентною потужністю і можливостями у вигляді незалежної енергосистеми ENTSO-Е. Наявність такого незалежного джерела
електропостачання значно підвищує безпеку як ХАЕС, у випадку втрати власного електропостачання, так i української енергосистеми
або Європейської енергосистеми в цілому у випадку «особливої» аварії в енергосистемі
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 Відновлення роботи існуючої ПЛ 750 кВ «Хмельницька АЕС –
Жешув»

 Радіальне приєднання двох існуючих ПЛ 750 кВ енергосистеми
України: (1) «Хмельницька АЕС – Жешув» та (2) «Хмельницька АЕС
– ПС Західноукраїнська – Альбертирша» до «Бурштинського
енергоострова», дозволить збільшити пропускну спроможність
системи

 Синхронізація енергоблока №2 Хмельницької АЕС (1000 МВт) з
розширеним «Бурштинським енергоостровом» дозволяє
збільшити генеруючу потужність системи

 Електростанції в розширеній системі:

– Хмельницька АЕС - енергоблок№2 (1000МВт);
– Бурштинська ТЕС;
– Калуська ТЕС

 Експортний потенціал «Бурштинського енергоострова» зростає
до 1550 МВт

 Експорт електроенергії в рамках проекту можливо забезпечити з
2021 року

ПІЛОТНИЙ  ПРОЕКТ – ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МІСТ
«УКРАЇНА  - ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ» СХЕМА РЕАЛІЗАЦІЇ

(1)

(2)



ЗОНА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»:

1. Модернізація енергоблока № 2 Хмельницької АЕС та перепідключення його до «Бурштинського енергоострову»

Попередня оцінка вартості - 16 млн євро

2. Забезпечення резерву власних потреб енергоблока № 2 ХАЕС при роботі на енергосистему ENTSO-E за рахунок
випереджаючого монтажу блочного трансформатора енергоблока № 3 ХАЕС

Попередня оцінка вартості - 31 млн євро

За умови законодавчого врегулювання та технічної готовності, експорт електроенергії з енергоблока №2 ХАЕС до ЄС
можливо розпочати з 2020 року

7

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПОРТУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
З ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АЕС 

ЗОНА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕК «УКРЕНЕРГО»:

1. Відновлення роботи повітряної лінії (ПЛ) напругою 750 кВ:

 ревізія і відновний ремонт безпосередньо лінії Хмельницька АЕС (Україна)
- ПС Віделка (Жешув, Польща);

 ревізія і відновний ремонт вводів лінії на ВРП-750 кВ Хмельницької АЕС
та підстанції Віделка (Польща) (орієнтовно 4 роки)

 розчищення санітарної зони безпосередньо під лінією (заросла молодими
деревами на багатьох ділянках (особливо на українській території))

2. Підвищення ефективності експлуатації існуючих повітряних ліній (ПЛ)
напругою 750 кВ:

 Хмельницька АЕС (Україна) - ПС Західноукраїнська (Україна) - у робочому
стані;

 ПС Західноукраїнська (Україна) - ПС Альбертирша (Угорщина) - у
робочому стані (завантажена на 10%)

3. Відключення частини підстанції «Західноукраїнська» від української
системи та підключення її до «Бурштинського енергоострову»

Попередня оцінка вартості - 8 млн евро
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– Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.06.2015 №671-р "Про започаткування реалізації
пілотного проекту «Енергетичний міст "Україна-Європейський Союз»;

– Наказ Міненерговугілля України від 31.07.2015 «План заходів з реалізації пілотного проекту «Енергетичний
міст «Україна - Європейський Союз»;

– Ініціювання проведення переговорів між сторонами проекту і ENTSO-E, а також відповідними системними
операторами ENTSO-E

– Концепція підключення енергоблоку №2 Хмельницької АЕС до "Бурштинського енергоострову" з метою
експорту електроенергії в Європейський Союз (технічний аналіз був виконаний ДП «НАЕК «Енергоатом»
та НТУУ «Київський політехнічний інститут») схвалена на НТР Міненерговугілля;

– Підготовка попереднього аналізу функціональної статичної та динамічної стійкості "Бурштинського
енергоострова" після підключення енергоблоку №2 Хмельницької АЕС (аналіз був наданий проектним
інститутом м.Краків (Польща));

– Підготовка проектів меморандумів про взаєморозуміння між ДП «НЕК «Укренерго» і PSE S.A., а також між
ДП «НЕК «Укренерго» іMAVIR ZRt (обидва ще не укладені);

– Створення Консорціуму у складі Polenergia International S.àr.l., EDF Trading Limited та Westinghouse Electric
Sweden ABта подання пропозиції щодо державно-приватного партнерства для реалізації Проекту;

– Здійснення Міненерговугілля аналізу ефективності державно-приватного партнерства проекту
“Енергетичний міст “Україна – Європейський Союз”

ЗАХОДИ, ЩО ВЖЕ ВИКОНАНІ ЗА ПІЛОТНИМ ПРОЕКТОМ 
«ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МІСТ «УКРАЇНА – ЄС» 

ОТРИМАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МІСТ «УКРАЇНА – ЄС»
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З метою участі у процедурах здійснення такого партнерства утворено Консорціум:

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ  
У ФОРМІ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Консорціумом запропоновано ввести додатковий компонент інвестиції в інфраструктуру
ДП «НАЕК «Енергоатом», який буде спрямований на компенсацію виведення одного
ядерного енергоблока з об’єднаної енергетичної системи України, у сферах:

a. Підвищення ефективності існуючої інфраструктури

b. Підвищення енергетичної безпеки України

Діапазон технологій, інвестиційні цілі і обсяг будуть визначатися потребою, продиктованою
посиленням функції енергетичної безпеки, що випливає з вилучення 1000 МВт з ОЕС України
та включенням їх у європейський енергетичний ринок

Westinghouse 
Electric Sweden AB

Polenergia 
International S.àr.l. 

EDF Trading 
Limited 



1. Проведення аналізу ефективності державно-приватного партнерства пілотного проекту
«Енергетичний міст «Україна – ЄС»

2. Прийняття рішення про проведення конкурсу з визначення приватного партнера із досвідом
реалізації енергетичних інфраструктурних проектів в Європейському Союзі

3. Створення технічних передумов реалізації Проекту шляхом завершення ДП “НЕК “Укренерго”
досліджень, визначених планом заходів з реалізації Проекту

4. Необхідність нормативно - правового врегулювання питань щодо:
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– укладення ДП “НАЕК “Енергоатом” довгострокового двостороннього контракту на
експорт електричної енергії з приватним партнером, визначеним на конкурсних
умовах, поза межами електронного аукціону;

– забезпечення права доступу до міждержавних електричних мереж за мінімальною
вартістю протягом усього строку дії двостороннього контракту на експорт
електричної енергії з енергоблока№2 ХАЕС до країн ЄС

5. Забезпечення виконання умов співпраці з операторами системи передачі суміжних країн-членів ЄС
та ENTSO-E згідно з законодавством ЄС з метою розширення «Бурштинського енергоострова»

6. Укладення договору між Міненерговугілля України (державним партнером) та приватним партнером в
рамках державно-приватного партнерства

ПОДАЛЬШІ КРОКИ 



1. Укладення довгострокового контракту між ДП «НАЕК «Енергоатом» та приватним
партнером з продажу електричної енергії для забезпечення експорту електричної
енергії, що виробляється на енергоблоці №2 ХАЕС, до країн ЄС

2. Експорт електричної енергії з енергоблока №2 Хмельницької АЕС до країн ЄС

3. Створення довгострокового фінансового активу (заставного інструменту) у вигляді
довгострокового контракту на експорт електроенергії до ЄС, який буде забезпечувати
зобов’язання у проекті добудови енергоблоків № 3 та 4 Хмельницької АЕС

4. Співпраця з банком BARCLAYS щодо залучення кредиту з метою добудови
енергоблоків № 3 та 4 Хмельницької АЕС
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СТВОРЕННЯ ПЕРЕДУМОВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
В ПРОЕКТУВАННЯ ТА СПОРУДЖЕННЯ

ЕНЕРГОБЛОКІВ № 3, 4 ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АЕС
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ПРОЕКТУВАННЯ ТА СПОРУДЖЕННЯ
ЕНЕРГОБЛОКІВ № 3, 4 ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АЕС

Загальна вартість будівництва у цінах 2016 року: 72,4 млрд грн

Додаткове виробництво електроенергії, що сприятиме забезпеченню енергетичної
незалежності України, виконанню планів її соціально-економічного розвитку та посиленню
ролі на міжнародному ринку електроенергії

Проведено коригування ТЕО будівництва енергоблоків №3,4 ХАЕС
Отримано позитивний експертний звіт від 29.05.17 №00-2193-16/ПБ.
Проект Розпорядження КМУ “Про схвалення техніко-економічного
обґрунтування будівництва енергоблоків № 3 і 4 Хмельницької
атомної електростанції” направлено на розгляд та узгодження
Міненерговугілля

Введення енергоблоків №3 та №4 ХАЕС в експлуатацію забезпечить щорічно додатковий відпуск
15,4 млрд кВтгод/рік електроенергії в енергетичну систему України

Довідково:

Будівництво енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС за початковим проектом (потужністю 1000 МВт кожний, з
реакторною установкою ВВЕР-1000/В-320) розпочалось у 1986 році, але у 1990 році було призупинено дією мораторію
на будівництво АЕС. На сьогодні будівельна готовність енергоблоків оцінюється:

• енергоблоку№ 3 - 75% (змонтовано близько 85 одиниць устаткування: баки, теплообмінники, фільтри, та ін.)
• енергоблоку№ 4 - 28%

Реалізація проекту: ХАЕС №3 – 2024 рік
ХАЕС №4 – 2026 рік



ОСНОВНІ ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ

ПІЛОТНИЙ ПРОЕКТ «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МІСТ  «УКРАЇНА – ЄС»

СПОРУДЖЕННЯ ЕНЕРГОБЛОКІВ №3, 4 ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АЕС

Прийняття ВРУ Закону України
«Про розміщення, проектування
та будівництво енергоблоків
№3,4 Хмельницької АЕС»

Проектування, 
затвердження проекту 

Виготовлення
обладнання для
енергоблоків №3,4
Хмельницької АЕС

Будівельні роботи, постачання та 
монтаж обладнання

Започаткування
пілотного
проекту
«Енергетичний
міст «Україна —
Європейський
Союз»

(розпорядження
КМУ від
15.06.2015
№671-р)

Державно-
приватне
партнерство
для пілотного
проекту
«Енергетичний
міст «Україна
— ЄС»:

• аналіз
ефективності;

• рішення про
проведення
конкурсу з
визначення
приватного
партнера

Укладення
договору між
Міненерговугіл-
ля (державний
партнер) та
приватним
партнером

Укладення між
ДП «НАЕК
«Енергоатом» та
приватним
партнером
довгострокового
контракту на
експорт
електроенергії з
енергоблоку №2
ХАЕС

Нормативно –
правове
врегулювання:

• питання
укладення
довгострокового
контракту на
експорт
електроенергії;

• забезпечення
права доступу до
міждержавних
електричних
мереж для
експорту
електроенергії з
енергоблоку №2
ХАЕС

Створення
заставного
інструменту (у
вигляді довго-
строкового
контракту),
який буде
забезпечувати
зобов’язання
добудови
енергоблоків
№3 та №4
ХАЕС

До сьогодні 2017 2018 20212019 2020 2026

ВВЕДЕННЯ В
ЕКСПЛУАТАЦІЮ

ТЕО будівництва
енергоблоків
№3,4 ХАЕС:
• схвалене
розпорядженням
КМУ від 04.07.2012
№498-р;

• проведено
коригування ТЕО,
отримано
позитивний
експертний звіт
від 29.05.2017
№00-2193-16\ПБ

«Концептуальне
технічне рішення
«Будівництво е\б
№3,4 на ХАЕС»
№КР.46.001-14

ІНВЕСТИЦІЇ 
В  

ПРОЕКТ

ПОЧАТОК 
ЕКСПОРТУ 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 
З ЕНЕРГОБЛОКУ 

№2 ХАЕС

2022   - 2025

Прийняття
розпорядження
КМУ «Про
схвалення
техніко-
економічного
обгрунтування
будівництва
енергоблоків
№3,4
Хмельницької
атомної
електростанції»

Співпраця з 
банком 

BARCLAYS 
щодо 

залучення 
кредиту з 

метою 
добудови 

енергоблоків 
№ 3 та №4 

ХАЕС

Інвестиції
від
приватного
партнера в
реалізацію
проекту
«Енергетич-
ний міст
«Україна –
ЄС»
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