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Шановний Германе Валерійовичу! 

 Шановний Костянтине Валерійовичу! 

 

Українська асоціація відновлюваної енергетики (УАВЕ) та Українська 

вітроенергетична асоціація (УВЕА), які об’єднують значну кількість ринку відновлюваної 

електроенергетики України, висловлюють Вам свою глибоку повагу та звертаються з 

питання запровадженя в Україні системи гарантій походження електроенергії, виробленої з 

відновлюваних джерел (ВДЕ). 

Україна, як договірна сторона Енергетичного Співтовариства, зобов’язана 

імплементувати Директиву 2009/28/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 23 квітня 2009 

про заохочення використання енергії з відновлюваних джерел. У 2019 році ЄС затвердив 

новий 4-й Енергопакет «Чиста енергія для усіх європейців», до складу якого входить, 

зокрема, Директива (ЄС) 2018/2001 Європейського Парламенту та Ради від 11 грудня 2018 

року щодо стимулювання використання енергії з відновлюваних джерел (RED II), 

адаптовану версію якої Україна, як договірна сторона Енергетичного Співтовариства, 

повинна імплементувати до 31 грудня 2022 р. згідно рішення Ради Міністрів Енергетичного 

Співтовариства D/2021/14/MC-EnC від 30 листопада 2021 р. Відповідно до зазначених 

Директив Договірні сторони Енергетичного Співтовариства повинні створити систему 

видачі, обігу і погашення гарантій походження та забезпечити її функціонування. 

Україна, наразі, не виконала зазначене зобов’язання та не створила систему видачі, обігу і 

погашення гарантій походження на електричну енергію, вироблену з відновлюваних джерел 

енергії. 

Відповідно до Директиви гарантії походження дозволяють виробникам електричної 

енергії засвідчувати походження свого товару, а споживачам - брати участь у «зеленому» 

енергетичному переході. Ми бачимо величезний попит на «зелену» електроенергію з боку 

не лише великих компаній, які визначили своєю глобальною метою повний перехід на 

«зелену», але й від малих споживачів.  

Запровадження в Україні системи гарантій походження матиме позитивний вплив 

при експорті електроенергії в країни ЄС: це забезпечить стабільний попит на українську 

«зелену» електроенергію серед споживачів в ЄС та сприятиме стабільним надходженням від 

продажу електричної енергії. Це сприятиме подальшому розвитку галузі, популяризації 

використання відновлюваної енергії та залученню інвестицій під час повоєнної відбудови.  

 

https://www.google.com.ua/maps/place/%D1%83%D0%BB.+%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA,+30,+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2,+02000/@50.4475073,30.5212767,18.66z/data=!4m5!3m4!1s0x40d4ce56c5548465:0x8b8fb50bc470bbb!8m2!3d50.4475401!4d30.5215679


 

 Більше того, дохід від продажу гарантій походження дозволить поліпшити 

ситуацію з розрахунками з виробниками ВДЕ, завдяки його спрямуванню на підтримку 

ВДЕ, та дозволить знизити фінансовий вплив діючої моделі ПСО на тариф на послуги 

передачі електричної енергії НЕК «Укренерго».  

Галузь позитивно сприйняла інтенсифікацію робочого процесу та оприлюднення 

Міністерством енергетики України проекту закону «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо запровадження реєстру видачі, використання та припинення дії гарантії 

походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії». Разом з тим, 

враховуючи пресреліз, опублікований на сайті НКРЕКП 20 вересня 2022 року, випливає, що 

запропонований НКРЕКП концептуальний підхід щодо спрямування доходів від реалізації 

гарантій походження для збалансування фінансової моделі підтримки виробників 

електричної енергії з відновлюваних джерел, отримав підтримку низки зацікавлених сторін. 

Учасники наших Асоціацій зацікавлені у якнайшвидшому  впровадженні системи 

видачі, обігу і погашення гарантій походження та її імплементації до регіональної системи 

видачі, обігу і погашення гарантій походження. Враховуючи, що зазначене питання 

залишається неврегульовим в Україні протягом майже 10 років, ми підтримуємо 

необхідність спільного доопрацювання у стислі терміни тексту законопроєкту для 

ефективного впровадження системи гарантій походження в Україні. Ми також вітаємо 

формат доопрацювання законопроєкту, до якого залучені ключові суб’єкти ринку 

електричної енергії, а саме НКРЕКП, Міністерство енергетики, НЕК «Укренерго», ДП 

«Гарантований покупець» і АТ «Оператор ринку».  

Звертаємось до Вас із проханням сприяти якнайшвидшому доопрацюванню 

змін до чинного законодавства, що дозволять у стислі терміни впровадити систему 

видачі, обігу і погашення гарантій походження. Принагідно просимо вас найближчим 

часом організувати обговорення відповідних змін до законодавства щодо розробки та 

імплементації системи видачі, обігу і погашення гарантій походження із залученням 

вищезазначених державних органів та представників наших асоціацій.  

 

 

 

 

 

Голова УАВЕ                                                                                      О. Козакевич  

 

 

 

Голова Правління УВЕА                                                                  А.Конеченков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nerc.gov.ua/news/zaprovadzhennya-sistemi-garantij-pohodzhennya-energiyi-neobhidnij-krok-dlya-pidtrimki-rozvitku-vidnovlyuvanoyi-energetiki


 

Контактні дані асоціацій:  

 

Асоціація «Українська асоціація відновлюваної енергетики» (УАВЕ)  

Адреса: 04070, м. Київ, вул. Волоська 31а, офіс 4  

Тел. +380673644667 

e-mail: info@uare.com.ua 

www.uare.com.ua 

 

Громадська спілка «Українська вітроенергетична асоціація» (УВЕА):  

Бізнес-центр «Лаврський»: 

вул. Лаврська, 20, оф.316, м. Київ, 01601 Україна  

Тел.: +38 050 2232996 

e-mail: info@uwea.com.ua, 

www.uwea.com.ua  

 

 

http://www.uare.com.ua/
http://www.uwea.com.ua/

