


Суть і мета дослідження

Глобальні енергетичні процеси та місце України в них

Аналіз основних факторів впливу на розвиток ВДЕ в Україні

Визначення основних ризиків та бар’єрів для «зеленої» енергетики

Рекомендації щодо основних змін, які потрібні для подолання ризиків для
ВДЕ

Перспективи української енергетики із забезпеченням розвитку ВДЕ



Цілі та механізми 
підтримки ВДЕ в 
Україні



Цілі ВДЕ

Законодавче
встановлення 

"зеленого" тарифу"

НПД 2020
Ціль 11% до 
2011 року

Енергетична 
стратегія 2035

Цілі 17% до 
2030 року та 
25% до 2035

HBB2
Ціль 30% до 
2030 року

НПД 2030 
(проєкт)

Ціль 27% до 
2030 року

Енергетична 
стратегія 2050  

(у розробці)

Відповідно до положень 
Законів України:
• від 25 вересня 2008 

року № 601-VI;
• від 20 листопада 

2012 року № 5485-VI 
(втратив чинність);

• від 13 квітня 2017 
року № 2019-VIII.

Частка ВДЕ-генерації 
11,3% у 2020 році 
з урахуванням ГЕС та 
ГАЕС

Частка ВДЕ-генерації 14,7% на початок 2022 року з урахуванням ГЕС та ГАЕС та 8% без ГЕС та ГАЕС



Динаміка 
розвитку ВДЕ 
2018-2022

Джерело: БЮЛЕТЕНЬ ДО 
РІЧНОГО ЗВІТУ НКРЕКП ЗА 
2021 РІК, червень 2022 р.

На початок 2022 року:
сумарна потужність станцій ВДЕ -
11 435 МВт;
річний відпуск електроенергії з 
ВДЕ - 11 436 млн кВт·год.



«Зелений» тариф

Встановлюється Регулятором (НКРЕКП) до 2030 року

Розраховується як роздрібний тариф 2009 року, помножений на коефіцієнт в
залежності від відповідного джерела енергії та дати введення в експлуатацію
електростанції

Незмінний до 01.01.2030 року та підлягає щоквартальному перегляду відповідно
до офіційного курсу гривні щодо ЄВРО, встановленого НБУ

Може додатково враховувати надбавку на рівні 5% або 10% до "зеленого" тарифу,
встановлену Регулятором (у разі підтвердження виробництва окремого
обладнання в складі об'єкту енергетики українському походженню)



Продаж 
електроенергії 
Гарантованому 
покупцю

Основні правила 
для ліцензованих 
виробників ВДЕ, 
яким встановлено 
«зелений» тариф 

Стати учасником ринку електричної енергії

Укласти з Гарантованим покупцем двосторонній договір
купівлі-продажу електричної енергії (PPA)

Увійти на підставі договору до балансуючої групи
Гарантованого покупця

Щодобово подавати Гарантованому покупцю погодинні
графіки відпуску електричної енергії

Продавати весь обсяг електроенергії ВДЕ Гарантованому
покупцю за «зеленим» тарифом (державні гарантії купівлі на
рівні Закону)

Сплачувати відшкодування частки вартості врегулювання
небалансу Гарантованого покупця за відхилення фактичних
погодинних обсягів відпуску електричної енергії
(відповідальність за небаланси з 2022 року складає 100%)

Отримувати компенсацію за невідпущену енергію в
результаті виконання диспетчерських команд
НЕК «Укренерго» (ОСП) на зменшення навантаження



Спеціальні обов’язки 
Гарантованого покупця

Купівля електроенергії у виробників ВДЕ за «зеленим» тарифом

Продаж електроенергії на організованих сегментах ринку

Послуга зі збільшення частки виробництва електроенергії з ВДЕ 

• Покриває різницю між закупівлею електричної енергії за "зеленим" тарифом та її
продажем на ринку

• Включає додаткові витрати, необхідні для операцій Гарантованого покупця 
(адміністративні витрати та витрати на врегулювання небалансу)

• Фінансується за рахунок тарифу на передачу електроенергії ОСП



Механізм підтримки ВДЕ за "зеленим" тарифом



Удосконалення механізму підтримки

Право виробників ВДЕ на участь в аукціонах з
розподілу квоти підтримки:

Обов’язкова участь для ВЕС понад 5 МВт та СЕС
понад 1 МВт, на добровільних засадах – для інших
ВДЕ.

Гарантована купівля електроенергії протягом
20 років від введення станції в експлуатацію в
межах квоти за ціною, визначеною на аукціоні.

Проведення аукціонів з розподілу річних квот
передбачається згідно з графіком проведення
аукціонів на відповідний рік в період з 1 липня
2019 року до 31 грудня 2029 року. Квоти
підтримки мають затверджуватися КМУ на
наступний рік з індикативними прогнозами на
чотири роки.

Розмір квоти для кожного виду ВДЕ - не нижче
10%.

Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення
умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії"
від 21 липня 2020 року № 810-IX
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 889

Станом на листопад 2022 року

жодного аукціону з розподілу

річних квот не проведено



Регуляторні та правові 
фактори впливу на галузь 
ВДЕ у 2020-2022 роках



Меморандум про 
взаєморозуміння між Урядом 
України та виробниками ВДЕ

АНАЛІЗ 
ВИКОНАННЯ 
КЛЮЧОВИХ 
УМОВ



Реструктуризація «зелених» тарифів

1) Запровадження механізму реструктуризації 

«зеленого» тарифу

21 липня 2020 року прийнято закон 810-IX:

• ретроспективне зменшення "зеленого" 

тарифу (коригуючі коефіцієнти) залежно від 

технології виробництва та дати введення 

електростанції в експлуатацію;

• підвищення відповідальності виробників 

ВДЕ за небаланси;

• додаткові гарантії незмінності 

законодавства.

2) Оцінка впливу умов реструктуризації на 

платоспроможність виробників ВДЕ в межах 

кредитних програм

18 серпня 2020 року НБУ прийняв постанову 

№ 118, згідно з якою створив гнучкі умови для 

проведення банками реструктуризації

кредитів, наданих для виробництва "зеленої" 

електроенергії.̈

Виконано



Розрахунки за «зеленим» тарифом

Виконано/ виконується з порушеннями

1) Погашення заборгованості до 31.12.2021

Заборгованість Гарантованого покупця 

за 2020 рік погашена в повному обсязі, 

але з порушенням графіків розрахунків, 

передбачених Меморандумом.

2) Вчасні та в повному обсязі розрахунки

Розрахунки Гарантованого покупця з 

виробниками проводилися із затримкою та 

порушенням умов договорів купівлі-продажу

електричної енергії. 

Станом на 01.11.2022, розрахунки за 2021 рік -
99%, за 2022 – 50%.

3) Фінансування «зеленого» тарифу

Необґрунтований рівень тарифу на передачу 
електроенергії ОСП не дозволяє фінансувати 
дефіцит коштів Гарантованого покупця.



Вдосконалення механізмів підтримки

Виконано

Постановою НКРЕКП від 

24.06.2019 № 1168 

визначено порядок 

розрахунку та компенсації 

невідпущеної в результаті 

виконання команди ОСП 

електроенергії (п. 4.18.12). 

Зміни набули чинності 

1 січня 2021 року. 

Порядок компенсації 
за невідпущену енергію 
ВДЕ

Вихід з балансуючої групи 
Гарантованого покупця 
з правом повернення

29 липня 2022 року

прийнято закон 2479-IX з

відповідними нормами, але

застосувати їх на практиці

виробникам ВДЕ неможливо

через відсутність норма-

тивно-підзаконних актів, які

має розробити Регулятор.

Виконано/ 
виконується 
з порушеннями

Запуск «зелених» 
аукціонів

Станом на листопад 

2022 року квоти 

не затверджені, 

жодного "зеленого" 

аукціону не проведено.

Не виконується

Уникнення дій, що погіршують 
умови для проєктів ВДЕ

Додаткова відповідальність для 

виробників ВДЕ за небаланси, 

які не зумовлені відхиленнями їх 

графіків генерації, через нову 

формулу розрахунку небалансу 

Гарантованого покупця 

(рішенням Верховного Суду 

України від 08.09.2022 про 

визнання формули незаконною).

Не виконується



Інші 
регуляторні та 
правові 
фактори 
впливу

https://ccu.gov.ua/sites/default/files/3_332_2020.pdf

https://rpr.org.ua/wp-content/uploads/2020/12/RPR_Amicus__Pro-al-ternatyvni-dzherela-enerhii_.pdf

Провадження щодо конституційності "зеленого" 
тарифу

Державна допомога суб’єктам господарювання у 
сфері альтернативної енергетики (ВДЕ)

Регулювання ринку електричної енергії під час 
активної фази війни у 2022 році:

• Тимчасовий порядок приєднання до мереж

• Цінове регулювання на ринку

• Встановлення алгоритмів розрахунку з виробниками 
ВДЕ

• Коригування "зеленого" тарифу з огляду на зміну 
валютного курсу

https://ccu.gov.ua/sites/default/files/3_332_2020.pdf
https://rpr.org.ua/wp-content/uploads/2020/12/RPR_Amicus__Pro-al-ternatyvni-dzherela-enerhii_.pdf


Історія змін алгоритму розрахунків 
з виробниками ВДЕ

Накази Міненерго: 

№ 103 від 04.03.2022 –
повне припинення розрахунків

№ 140 від 28.03.2022 –
часткова оплата

№ 206 від 15.06.2022 –
вибірковий перегляд часткової 
оплати

Виробники ВДЕ % оплати до і після перегляду

СЕС 15% з переглядом до 18%

ВЕС 16% з переглядом до 18%

Малі ГЕС 35% без перегляду 

Біомаса 60% з переглядом до 75%

Біогаз 40% без перегляду 



Основні 
ризики для 
ВДЕ

Технічні ризики
Приєднання раніше розпочатих та планування 
нових проєктів ВДЕ до енергосистеми, яка 
зазнала суттєвих змін внаслідок воєнних дій

Економічні ризики
Обмежені можливості для прогнозування 
фінансово-економічних показників

Правові та регуляторні ризики
Ускладнена прогнозованість регулювання галузі 
та можливість реалізації правил 
функціонування ринку.



Рекомендації щодо 
зменшення ризиків 
для розвитку ВДЕ



Підходи до 
формування 
рекомендацій

Горизонт впровадження:

• Короткостроково – до кінця 2022 року

• Середньостроковий період – до кінця 2023 року

• Довгострокова перспектива – з 2024 року

За групами ризиків/ бар’єрів (технічні, економічні, 
правові)

Врахування умов як для раніше розпочатих, так і 
для майбутніх проєктів ВДЕ

Без виокремлення проєктів приватних 
домогосподарств

Головне - комплексний 

підхід у плануванні та 

вчасне виконання заходів 

щодо вирішення проблем, 

які накопичилися в галузі



Загальні рекомендації

До кінця 2022 року 
Створення умов для успішного завершення 

раніше розпочатих проєктів ВДЕ
та запуск роботи з ринковими заходами

•Подолання технічних ризиків, пов’язаних з 
приєднанням до мереж

•Розпочати роботу з підготовки до 
заходів, спрямованих на:

•скасування механізму спеціальних 
обов'язків та вирівнювання 
конкуренції на ринку;

• дієві механізми підтримки ВДЕ та 
потужностей для балансування, які 
працюватимуть на практиці; 

•забезпечення законності та 
недопущення порушень і зловживань в 
процесі регулювання ринку 
електричної енергії; 

•розширення можливостей реалізації 
(збуту) електричної енергії на 
зовнішньому ринку (система 
сертифікатів походження, або 
"зелених" сертифікатів); та інші. 

До кінця 2023 року
Економічна прогнозованість для нових 

проєктів ВДЕ у післявоєнний час

•Моделювання енергосистеми та створення 
сценаріїв розвитку як основи для 
оновлення стратегічних документів галузі

•Перегляд планів розвитку систем розподілу 
та передачі

•Прийняття остаточних стратегічних 
документів – через 6 місяців після 
припинення (скасування) дії воєнного стану.

•Завершення розпочатих раніше ринкових 
заходів 

З 2024 року
Поступовий вихід на зовнішні ринки збуту 

«зеленої» енергії

•Заходи для забезпечення інтеграції 
ринків електричної енергії України та 
ЄС

•Узгодження умов та можливостей для 
експорту електроенергії з ВДЕ

•Дотримання вимог законодавства ЄС, 
зокрема, щодо державної допомоги 
на ринку електричної енергії



Cлава 
Україні!

Це фото; автор: Невідомий автор; ліцензія: CC BY
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