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асоціація» у співпраці з юридичною фірмою EVERLEGAL.

У даному Огляді використано інформацію Міністерства енергетики України, 
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ОГЛЯД РИНКУ

 1



Громадська спілка «УКРАЇНСЬКА ВІТРОЕНЕР
ГЕТИЧНА АСОЦІАЦІЯ» (УВЕА) – найбільша про-
фесійна асоціація в галузі відновлюваної енерге-
тики України. УВЕА – неприбуткова організація, 
яка виступає головною платформою комунікації та 
співробітництва для широкомасштабного впрова-
дження вітроенергетичних технологій в країні та 
подальшого забезпечення просування «зеленої» 
трансформації усієї енергетичної системи України.
 
УВЕА була створена у 2008 році з метою захисту 
інтересів та підтримки діяльності усіх гравців віт-
роенергетичного сектору як на національному, так 
і на міжнародному рівнях. Станом на кінець 2021 
року організація об’єднує 84 компанії з 14 країн 
світу, серед яких: 100% виробників електроенер-
гії з енергії вітру, розробники вітроенергетичних 
проєктів, інвестори, виробники вітроенергетичного 
обладнання, енергетичні та будівельні компанії, а 
також проєктанти, екологи, юристи. 
 
УВЕА тісно співпрацює з різними національними, 
регіональними та місцевими органами влади, а 
також з такими міжнародними організаціями як 
Міжнародне Енергетичне Агентство (International 
Energy Agency), Міжнародне агентство з віднов-
люваних джерел енергії (IRENA), Bloomberg NEF, 

Юридична фірма EVERLEGAL – це незалежна 
українська юридична фірма із особливим фокусом 
на енергетичному секторі. Компанія, заснована у 
2015 році, сьогодні об’єднує 50 юристів та входить 
у ТОП-10 юридичних фірм України, а також в ТОП-
5 юридичних фірм у сфері енергетики.

Компанія співпрацює із лідерами індустрій зі світо-
вим ім’ям, середнім та малим бізнесом, а також із 
зростаючими стартапами.

Команда енергетики в EVERLEGAL використовує 
комплексний підхід у роботі з клієнтом, який за-
снований на глибокому розумінні сектору та широ-
кому спектрі послуг, зокрема:

• Корпоративні питання та M&A
• Вирішення спорів
• Девелопмент проектів
• Питання антимонопольного права та конкуренції
• Банківські та фінансові питання

Wood Mackenzie та REN21. Українська вітроенер-
гетична асоціація є дійсним членом Європейської 
вітроенергетичної асоціації WindEurope та Всесвіт-
ньої вітро енергетичної асоціації (WWEA).

З 2020 року, УВЕА відкрила новий напрямок діяль-
ності і розпочала досліджувати перспективи роз-
витку офшорної вітроенергетики в Чорному морі. В 
рамках цієї діяльності, УВЕА та Турецька асоціація 
з офшорної вітроенергетики підписали Протокол 
з ініціювання створення Федерації з розвитку оф-
шорної вітроенергетики в Чорному морі. 

Високу професійність асоціації підтверджують не-
одноразово отримані відзнаки та нагороди. Зокре-
ма, в 2017 році УВЕА отримала Почесну нагороду 
«Вибір України 2017», а в 2019 році – Почесну на-
городу «Вибір країни 2019».

• Операційна підтримка
• Взаємодія з органами державної влади та бага-

то інших.

Експертиза та досвід команди EVERLEGAL під-
тверджуються високими позиціями в міжнародних 
рейтингах (IFLR1000, Legal500, Chambers Europe & 
Global, Best Lawyers) з енергетики, корпоративного 
права та M&A, трудового права, банківського та 
фінансового права, а також в практиці вирішення 
спорів.

Окрім того, EVERLEGAL пропагує сталий розвиток, 
зокрема підтримує «зелену» енергетику, екологічні 
ініціативи, здоровий спосіб життя та є «bike friendly».
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АБ Акціонерний банк
АЕС Атомна електростанція

АМКУ Антимонопольний комітет України
АПУ Асоціація правників України

АСЕУ Асоціація сонячної енергетики України
АТ Акціонерне товариство

БіоЕС Електростанція, що генерує 
електроенергію з біомаси

ВДЕ Відновлювані джерела енергії
ВДР Внутрішньодобовий ринок
ВЕО Виробничо енергетичне об’єднання
ВЕС Вітрова електростанція
ВЕУ Вітроенергетична установка
в.о. Виконуючий обов’язки
ВРУ Верховна Рада України

ГАЕС Гідроакумулююча електростанція
ГВт Гігават
ГЕС Гідроелектростанція

ГК ТЕС Генеруюча компанія теплоелектростанції
ГС Громадська спілка

ГТС Газотранспортна система України
Держенергое-

фективність
Державне агентство з 
енергоефективності та 
енергозбереження України

ДП Державне підприємство
ЄБРР Європейський банк реконструкції та 

розвитку / EBRD 
ЄС Європейський Союз

ЄУЕА Європейсько-українське енергетичне 
агентство

ЗМІ Засоби масової інформації
кВ Кіловольт

кВт Кіловат
кВт•год Кіловат година

КМУ Кабінет Міністрів України
КСУ Конституційний Суд України
МВт Мегават

мГЕС Мала гідроелектростанція
МЕА Міжнародне енергетичне агентство / IEA

Мінінтеграції Міністерство з питань реінтеграції 
тимчасово окупованих територій України

Міненерго Міністерство енергетики України
МФО Міжфракційне депутатське об’єднання
НАЕК Національна атомна енергогенеруюча 

компанія 
НВВ2 Другий Національно-визначений внесок 

до Паризької Угоди
НЕК Національна енергетична компанія 

НКРЕКП Національна Комісія, що здійснює 
державне регулювання у сферах 
енергетики і комунальних послуг

НПД Національний план дій з відновлюваної 
енергетики до 2020 року 

НПСВ Національний план скорочення викидів 
від великих спалювальних установок

НТУ  Національний технічний університет
НУ  Національний університет

ОВД Оцінка впливу на довкілля
ОДВ  Органи державної влади
ОЕС Об’єднана енергетична система
ОМС Органи місцевого самоврядування

ОРДЛО Тимчасово окуповані території Донецької 
і Луганської областей України

ОСП Оператор системи передач
ОСР Оператор системи розподілу
ПАТ Публічне акціонерне товариство

ПАЕУ Професійна асоціація екологів України
РДН Ринок «на добу наперед»
СЕС Сонячна електростанція
СНЕ Система накопичення енергії

СКО ВДЕ Система керуванням обмеженнями ВДЕ
дСЕС Сонячні установки для приватних 

домогосподарств
ТВт Терават
ТЕО Техніко-економічне обґрунтування
ТЕС Теплоелектростанція
ТЕЦ Теплоенергоцентраль
ТОВ Товариство з обмеженою 

відповідальністю
ТПП Торгово-промислова палата

ТУ Технічні умови
УАВЕ Українська асоціація відновлюваної 

енергетики
УВЕА Українська вітроенергетична асоціація

СО2 Діоксид вуглецю
CBAM Механізм прикордонного вуглецевого 

коригування (carbon border adjustment 
mechanism)

GWEC Всесвітня вітроенергетична рада (Global 
Wind Energy Council)

IFC Міжнародна фінансова корпорація
ISO Міжнародна організація зі 

стандартизації
IRENA Міжнародне агентство з відновлюваних 

джерел енергії
M&A Злиття і поглинання (mergers and 

acquisitions)
PPA Договір на купівлю – продаж 

електроенергії
REN21 Політична мережа з розвитку 

відновлюваних джерел енергії в 
21 столітті (Renewable Energy Policy 
Network for the 21st Century)

WB Світовий Банк (World Bank)
WindEurope Вітроенергетична асоціація Європи

WWEA Всесвітня вітроенергетична асоціація 
(World Wind Energy Association)

СКОРОЧЕННЯ, АБРЕВІАТУРИ
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МІЖНАРОДНІ 
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПРОГНОЗИ 
З ВІТРОВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

І

Фото WindEurope
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У порівнянні з 2020 роком, коли весь світ через 
пандемію коронавірусу (COVID-19) вчився жити 
за новими правилами і людство було змушене 
перейти від особистих до онлайн-зустрічей, 2021 
рік продемонстрував, що життя в умовах пандемії 
COVID-19 можливе. 2021 рік увійшов в історію сві-
тового сектору відновлюваної енергетики, як рік 
нових технологій та інновацій, гучних міжнародних 
угод та альянсів, амбітних політик та проєктів. 

Вся світова спільнота політиків, енергетиків, 
екологів та небайдужих до змін клімату грома-
дян спостерігала за виступами лідерів держав на 
Глобальному кліматичному саміті COP26 в місті 
Глазго, Шотландія, все більше усвідомлюючи важ-
ливість відновлюваних джерел енергії та немину-
чість «зеленого» енергетичного переходу.

Як і будь-який інший сектор економіки, розви-
ток відновлюваної енергетики у світі супроводжу-
ється низкою злетів і падінь. Так, весною 2021 
року уся європейська вітроенергетична спільнота 
зіткнулась з масштабним падінням вітрового по-
тенціалу над північною Європою, який знизився 
в середньому на 15% та став однією із причин 
зростання цін на енергоносії та, відповідно, на 

сировину для світових виробників вітрового об-
ладнання. Парадоксально, проте відповідно до 
звіту «Потенціал вітрової енергетики з пом’якшен-
ня наслідків зміни клімату» (англ. Climate Change 
Mitigation Potential of Wind Energy), навіть незва-
жаючи на вплив кліматичних змін на вітрову по-
тужність, саме вітрова енергетика може зігра-
ти значно більшу роль у запобіганні кліматичній 
кризі, ніж усі інші джерела енергії. Дослідження 
показало, що розвиток вітрової енергетики може 
допомогти знизити рівень глобального потепління 
на 0,3-0,8˚C до 2100 року.

Експерти Глобальної Ради з вітрової енергети-
ки (GWEC) також визначають вітрову енергетику як 
ключовий інструмент подолання кліматичних змін, 
проте на їх думку, щоб уникнути найгірших наслід-
ків від зміни клімату, загальна вітроенергетична 
потужність у світі має зрости щонайменше втричі 
протягом наступного десятиліття. Щоб стримати 
глобальне потепління в рамках нижче 2˚С від до-
індустріального рівня, експерти GWEC розрахува-
ли, що в середньому у світі повинно вводитись в 
експлуатацію по 180 ГВт нових вітроенергетичних 
потужностей щорічно до 2030 року і по 280 ГВт 
щорічно до 2050 року.

1.1. РОЛЬ ВІТРОВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ 
У ПОДОЛАННІ НАСЛІДКІВ 
ГЛОБАЛЬНОЇ ЗМІНИ КЛІМАТУ

ВІТРОВА ЕНЕРГЕТИКА У ЦЕНТРІ ЕКСПЕРТНИХ ДИСКУСІЙ НА COP26
З метою закріплення домовленостей досягнутих під час СОР26, сторонами Паризької Угоди був прийнятий Клі-

матичний Пакт Глазго, який містить заклик: «оперативно нарощувати виробництво електроенергії з відновлюваних 
джерел енергії та прискорювати зусилля щодо поступової відмови від використання викопних джерел енергії та не
ефективних субсидій на них». Як масштабне, конкурентоспроможне та місцеве джерело енергії, наземна та офшорна 
вітроенергетики повинні очолити стійкі енергетичні системи майбутнього. Майже 800 ГВт вітроенергетичних потуж-
ностей у світі вже допомагають уникнути понад 1,1 млрд тонн викидів СО2 щорічно, що еквівалентно всім річним 
викидам вуглецю у Латинській Америці. 

Відповідно до представлених на COP26 дорожніх картах до 2050 року від МЕА та IRENA, вітрова енергетика 
робитиме найбільший технологічний внесок у глобальний «зелений» енергетичний перехід протягом наступних трьох 
десятиліть. Вона відіграє безпосередню роль у відродженні національних інфраструктур, трансформації економіки 
та благополуччя громад, а також охорони навколишнього середовища і збереження біорізноманіття.

Одним із ключових результатів цьогорічного COP26 стало укладання Глобального вітроенергетичного маніфесту, 
який на додаток до вже існуючих графіків виведення із експлуатації вугільних електростанцій, закликав країни при-
скорити їх  закриття, починаючи вже з 2022 року. Україна, разом з 45 країнами світу, взяла на себе зобов’язання 
повністю припинити внутрішнє споживання вугілля вже до 2035 року.
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Розрахунки GWEC є виправданими, адже у 
своєму Огляді глобального енергетичного секто-
ру у 2021 році (англ. Global Energy Outlook 2021), 
аналітики Міжнародного енергетичного агентства 
наголошують, що хоч розвиток вітрової та сонячної 
енергетик з кожним роком здійснюється все стрім-
кіше, зростання споживання вугілля зробило 2021 
другим роком по величині щорічного збільшення 
викидів CO2 за всю історію дослідження викидів 
у світі. Відповідно до Звіту МЕА «Ринок електро-
енергії, січень 2022 року» (англ. Electricity Market 
Report, January 2022), вугільна генерація зросла на 
9%, що забезпечило покриття половини глобаль-
ного попиту. Це стало рекордним показником ву-
гільної генерації за всю історію, адже на фоні ви-
соких цін на природний газ забезпечення попиту 
відбувалось саме за рахунок використання вугілля. 
Загалом, викиди CO2 від генерації електроенергії 
зросли на 7%, досягнувши рекордних показників 
після 2 років спаду.

Показово також, що відповідно до даних «The 
Guardian», 2021 рік став роком температурних 
рекордів, за якого 107 країн світу побили свій мі-
сячний рекорд високої температури, а 5 – свій мі-
сячний рекорд низької температури. Більше того, 
за даними видання, 2022 рік вже розпочався із 
температурних рекордів у Сполученому Королів-
стві і США. Саме тому, на думку МЕА, хоч розви-
ток відновлюваних джерел енергії у 2021 році все 
ж повернувся до показників доковідного періоду, 
проте все ще є недостатнім для досягнення світом 
міжнародних кліматичних цілей. Одним із опера-
тивних інструментів вирішення даної ситуації є віт-
рова енергетика, розвиток якої супроводжується 
нарощенням інших екологічно-чистих технологій. 

 
Відповідно до Звіту МЕА «Огляд ВДЕ 2021: 

аналіз та прогноз розвитку до 2026 року» (англ. 
Renewables 2021: analysis and forecasts to 2026), 
у період з 2021 по 2026 рік, об’єм встановлених 
«зелених» енергопотужностей буде на 50% вищим, 
ніж у відповідний період з 2015 по 2020 роки, 25% 
з яких – лише наземні вітроенергетичні потужності.

 
Про те, що до 2030 року дві третіх енергії у світі 

буде вироблятись саме за рахунок вітрової енергії 
йдеться й у доповіді компанії Rethink Energy про 
перспективи розвитку світової вітроенергетики 
до 2030 року (англ. Wind accelerates past nuclear, 
hydro in post covid power markets). За даними ком-
панії, вітрова енергетика стане найбільшим дже-
релом енергії у світі вже до 2030 року, обійшовши 
по виробництву як атомну, так і гідроенергетику. 
Прогнозується, що до 2030 року, глобальна вста-
новлена потужність вітрової енергетики зросте в 
три рази – до 2 126 ГВт, левова частка якої припа-
датиме на вітроенергетичний ринок Китаю та оф-
шорну вітроенергетику.

Припущення експертів МЕА щодо недостатньо-
го розвитку ВДЕ для досягнення кліматичних ці-
лей є актуальними і для Європи. Так, розрахунки 
компанії WoodMackenzie демонструють, що Європі 
необхідні кардинальні зміни її кліматичної політи-
ки, так як сьогоднішніми темпами вона може не 
досягнути поставленої перед собою цілі у 55% ско-
рочення викидів вуглецю до 2030 року порівняно 
з рівнем 1990 року. На думку аналітиків компанії, 
для вирішення цієї проблеми, загальна потужність 
вітрової енергетики Європи повинна зрости ще на 
додаткові 162 ГВт до 2030 року, а 85 ГВт електро-
станцій на викопному паливі повинні бути виведені 
із експлуатації не пізніше 2030 року.

В свою чергу WindEurope разом з ETIPWIND, 
Європейською платформою з технологій та інно-
вацій у вітровій енергетиці, у своєму Звіті «Під-
готуватись до 55 і досягнути кліматичних цілей 
до 2050 року. Електрифікація Європи за рахунок 
енергії вітру» (англ. Getting Fit for 55 and set for 
2050: Electrifying Europe with wind) дійшли висновку, 
що для досягнення кліматичних цілей важливо не 
просто нарощувати вітроенергетичні потужності, а 
здійснювати масштабну електрифікацію секторів 
економіки за рахунок енергії вітру. Посилаючись 
на дані Європейської Комісії, європейські експерти 
стверджують, що понад три чверті кінцевого попи-
ту на енергію буде електрифіковано до 2050 року, 
з яких 57% покриватиметься за рахунок електро-
енергії і 18% – за рахунок водневих технологій та 
їх похідних. Забезпечення таких показників вима-
гатиме досягнення 50% частки вітрової енергії в 
електроенергетичному балансі ЄС, 25% якої буде 
досягнуто вже у 2030 році. 

Як стверджують експерти WindEurope, незва-
жаючи на те, що станом на кінець 2021 року в кра-
їнах ЄС встановлено 180 ГВт вітроенергетичних 
потужностей, «політики хочуть більше вітру». Саме 
тому ціллю Європейського Союзу є досягнення 
450 ГВт вітроенергетичних потужностей до 2030 
року і 1 300 ГВт – до 2050 року. Німеччина, Нідер-
ланди, Бельгія, Австрія та Ірландія вже є тими краї-
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нами, які підвищили свої національні цілі з вітрової 
енергетики протягом 2021 року. Так, до прикладу, 
новий Уряд Німеччини підвищив свою ціль з досяг-
нення 65% ВДЕ у електроенергетичному балансі 
країни до 2030 року на 15% – до 80%. Це означає 
30 ГВт офшорних вітроенергетичних потужностей 
замість 20 ГВт і близько 100 ГВт наземних вітро-
енергетичних потужностей замість сьогоднішніх 
56 ГВт.

Незважаючи на те, що усі міжнародні прогно-
зи подальшого розвитку ВДЕ можуть різнитись у 
кінцевих цифрах, їх об’єднує намагання закликати 
Уряди країн ще більше підвищувати свої націо-
нальні цілі з клімату і енергетики. Саме ця реко-
мендація проходить крізь низку офіційних заяв 
МЕА і WindEurope та лежить в основі більшості 
офіційних закликів міжнародних Альянсів.

В свою чергу, глобальний аналітичний центр 
REN21 переконаний, що в питанні розвитку віднов-
люваних джерел енергії ставку потрібно робити 
не на встановлення амбітних цілей на національ-
ному рівні, а на стимулювання місцевих органів 
влади. REN21 доводить, що розвиток ВДЕ в містах 
зачасту відбувається набагато швидше ніж від-
повідні політичні кроки на національному рівні. В 
2019 та 2020 роках, саме місцеві органи влади 
продемонстрували лідерство у просуванні поряд-
ку денного в сфері енергетики та клімату. Згідно 

зі звітом REN21 «Відновлювані джерела енергії 
в містах. Глобальний Звіт про стан справ у 2021 
році» (англ. Renewables in cities. 2021 Global Status 
Report), до кінця 2020 року більше 10 500 міст пе-
ревищили цільовий показник по скороченню вики-
дів CO2 і щонайменше 799 муніципальних органів 
влади розробили нормативну політику, податкові 
та фіскальні стимули розвитку відновлюваних дже-
рел енергії. Ефективність такого підходу найкраще 
демонструє сектор вітрової енергетики, коли пред-
ставники місцевих громад об’єднуються і стають 
одними із акціонерів не лише всієї вітрової елек-
тростанції, а інколи й однієї вітрової турбіни. При-
кладом є Проєкт започаткований в Уельсі в 2021 
році, де 907 мешканців інвестували 2,6 млн Євро 
у встановлення однієї вітрової турбіни, яка почне 
генерувати електроенергію вже у 2022 році. За-
плановано, що згенерована електроенергія поста-
чатиметься не до домогосподарств, а на загальний 
ринок електроенергії для її подальшого прода-
жу.  В свою чергу, акціонери будуть отримувати 
електро енергію за ціною нижче ринкової, що є ще 
однією особливістю даного проєкту. 

З огляду на усе вищесказане, залишається оче-
видним, що у всьому світі вітрова енергетика визна-
чається як найефективніший інструмент подолання 
змін клімату та скорочення викидів СО2, а «апетити» 
інвесторів до вітроенергетичних проєктів стрімко 
зростають з огляду на їх вигідність та ліквідність.

Графік 1.1.1. Прогноз нарощення наземних та офшорних вітроенергетичних потужностей
у світі у 2020-2030 роках
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З 2016 року інвестиції у відновлювані джере-
ла енергії стабільно є вищими ніж у проєкти на 
викопному паливі, включно з нафтою та газом. 
Завдяки швидкому вдосконаленню технологій та 
скороченню витрат, долар США, витрачений на 
використання вітрової та сонячної технологій сьо-
годні, дає в чотири рази більше електроенергії, ніж 
долар США, витрачений на ті ж технології десять 
років тому. Крім того, у зв’язку із постійним удо-
сконаленням технічних особливостей ВЕС, витрати 
на встановлення вітрових електростанцій у всьому 
світі впали на 5% у 2020 році і продовжуватимуть 
падати і надалі.

Для того щоб світ досягнув поставленої цілі по 
скороченню викидів СО2, окрім розвитку «зеле-
них» енергетичних технологій, особливо вітрової 
енергетики, потрібно збільшити інвестиції в еко-
логічно-чисті проекти та інфраструктуру до майже 
4 трильйонів доларів США до 2030 року. В той самий 
час, згідно із щорічним опитування BloombergNEF 
Climatescope, інвестиції у чисті джерела енергії в 
країнах що розвиваються впали на 10% протягом 
2019-2020 років, оскільки міжнародні фінансові 
установи надавали перевагу країнам з мінімальни-
ми ризиками держави. Так, у 2020 році розвинені 
країни отримали 262 млрд доларів США, або 57% 
від загального обсягу глобальних інвестицій у «зе-
лену» енергетику, включно з підтримкою розвитку 
відновлюваних джерел енергії, електротранспорту 
та енергоефективності. Країни, що розвиваються, 
отримали на розвиток даних секторів 195 млрд 
доларів США, або 43% відповідно. В свою чергу, 
інвестиції у відновлювані джерела енергії протя-
гом минулих двох років впали на 9% у країнах, що 
розвиваються, але зросли на 24% у розвинених 
країнах. 

Залишаючись країною із великими ризика-
ми (ред. відповідно до індексу економічної свободи 
Economic Freedom Index за 2021 рік, який з 1995 
року розраховується американським аналітичним 
центром Heritage Foundation, Україна потрапила 
до групи країн з невільною економікою і посіла 127 
місце з 169 країн світу), з кумулятивною оцінкою 
1,74 з 5, за даними BloombergNEF, Україна посі-
ла у 2021 році 21 місце в рейтингу інвестиційного 
потенціалу країн, що розвиваються, або 48 місце у 
глобальному масштабі серед 136 країн світу. Ко-
ристуючись, зокрема, інформацією наданою УВЕА, 
аналітики BloombergNEF відзначили значний 
прогрес країни в частині виконання нею завдань 
НВВ1 до 2030 року, відповідно до якого, Україна 
зобов’язалась скоротити викиди СО2 до 60% від 
рівня 1990 року. У 2019 році, відповідно до проєк-
ту Національного кадастру антропогенних викидів 
за 1990-2019 роки, викиди СО2 Україною склали 
332 млн тонн або 37,6% від рівня 1990 року.

Очевидно, що збільшення інвестицій, вкладених 
у «зелені» енергопроєкти, веде не лише до про-
гресу у виконанні країною своїх кліматичних зо-
бов’язань, а й відповідно, до збільшення капіталу 
виробників відповідного обладнання. За розрахун-
ками МЕА, якщо до 2050 року світ досягне нульо-
вих викидів СО2, то щорічні можливості на ринках 
капіталу для виробників вітрових турбін, соняч-
них панелей, літій-іонних батарей, електролізерів 
зростуть у десять разів до 1,2 трильйона доларів 
США до 2050 року. Саме тому, питання підтримки 
інвестиційної привабливості країни стосується не 
просто іміджу країни, а перш за все, ліквідності її 
економіки та ефективності її бізнесу.

1.2. ІНВЕСТИЦІЙНА 
ПРИВАБЛИВІСТЬ ВІДНОВЛЮВАНИХ 
ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ ТА МІСЦЕ УКРАЇНИ 
У РЕЙТИНГУ ІНВЕСТПОТЕНЦІАЛУ 
ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПЕРЕХОДУ 
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ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНИЙ 
СЕКТОР УКРАЇНИI І
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Якщо 2019 рік прийнято вважати рекордним 
для українського сектору ВДЕ, 2020 рік – роком 
стагнації й боротьби за виживання, то у 2021 році 
сектор відновлюваної енергетики опинився на 
роздоріжжі, очікуючи який енергертичний вектор 
обере Уряд країни для подальшого економічного 
розвитку. Чи буде це кардинальна зміна енерге-
тичної парадигми та модернізація енергетичної 
системи, яка веде до екологічно чистого майбут-
нього з широкомасштабним та збалансованим 
використанням ВДЕ? Чи Уряд спрямує зусилля на 
подальший розвиток викопної генерації, яка, та-
кож найближчим часом потребуватиме великих 
інвестицій на заміну зношених потужностей но-
вими? 

По закінченню 2021 року можна з упевнені-
стю сказати, що ринок відновлюваної енергетики 
досі демонструє ознаки настороженості. З одного 
боку, Уряд України почав виконувати свої фінан-
сові зобов’язання перед виробниками з ВДЕ і ви-
плачувати заборгованість по оплаті за «зелену» 
електроенергію, накопичену у 2020-2021 роках, 
а Президент України своїм підписом взяв зобов’я-
зання поступово відмовитися від використання 
вугілля до 2035 року. Проте, з іншого боку, Уряд 
України прийняв державну програму з розвитку 
атомно-промислового комплексу до 2026 року, 
відповідно до якої планується збільшення обсягів 
виробництва урану до повного забезпечення по-
треб вітчизняної атомної енергетики.

2.1. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 
ТА КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ
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Крім того, досі невирішеними залишаються пи-
тання Конституційного провадження проти «зеле-
ного» тарифу, ініційованого 17 липня 2020 року 47 
народними депутатами України, та справи щодо 
незаконної державної підтримки виробників з ВДЕ 
у вигляді «зеленого» тарифу, відкритої в Антимоно-
польному Комітеті України громадською організа-
цією «Рада захисту конкуренції та споживачів» (див. 
Розділ 2.6.). Всі ці чинники негативно вплинули на 
ринок ВДЕ. «Зелена» енергетика не може розвива-

тись на ефемерних рішеннях держави, а тому по-
требує злагодженої, продуманої та збалансованої 
державної політики. Незважаючи на те, що всі нові 
вітроенергетичні потужності були введені в експлу-
атацію в 2021 році в результаті, радше, закінчення 
будівельних робіт, розпочатих ще в 2020 році, ніж 
в результаті будівництва нових об’єктів, інвестори 
поки що продовжують інвестувати в Україну, усві-
домлюючи усі «ризики країни» та сподіваючись на 
виконання Урядом своїх зобов’язань перед ними.

Джерело: ГС «УВЕА», 2021

Графік 2.1.1. Щорічний приріст вітроенергетичних потужностей, 2014-2021, МВт
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Джерело: ГС «УВЕА», 2021

Графік 2.1.2. Загальна встановлена потужність вітроенергетичного сектору на материковій частині України
та територіях ОРДЛО (без АР Крим) за період з 2015 по 2021 роки, МВт
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Таблиця 2.1.1. ВЕС, які постачають електроенергію за «зеленим» тарифом, станом на 31 грудня 2021 року

№ Назва ВЕС

Повне найменування 
суб’єкта господарювання, 

що має у користуванні 
об’єкт енергетики

Встановлена 
потужність 

(МВт)

Кількість та модель 
ВЕУ Статус ВЕС

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

1. Вітряний парк 
Очаківський

ТОВ «УК «Вітряні парки 
України» 57,1

19 x 2,5 МВт WTU2.5 
2 x 3,3 МВт WTU3.3 
1 x 3,5 МВт WTU3.5
1 x 4,5 МВт WTU4.5

в роботі

2. Вітряний парк 
Благодатний 

ТОВ «УК «Вітряні парки 
України» 14,3 

2 x 2,5 МВт WTU2.5 
1 x 4,5 МВт WTU4.5
1 x 4,8 МВт WTU4.8

в роботі 

3.
Вітряний парк 
Причорно-
морський

ТОВ «УК «Вітряні парки 
України» 42,8

3 x 2,5 МВт WTU2.5 
2 x 3,0 МВт WTU3.0 
6 х 3,2 МВт WTU3.2
2 x 3,3 МВт WTU3.3
1 х 3,5 МВт WTU3.5

в роботі

4. Вітряний Парк 
Південний

ТОВ «УК «Вітряні парки 
України» 10,5 3 х 3,5 МВт WTU3.5 в роботі

5. Вітряний Парк 
Щасливий

ТОВ «УК «Вітряні парки 
України» 7,0 2 х 3,5 МВт WTU3.5 в роботі

6. Вітряний Парк 
Швидкий

ТОВ «УК «Вітряні парки 
України» 14,4 3 x 4,8 МВт WTU4.8 в роботі

7. ВЕС Миколаївська 
область ТОВ «Сінга Енерджі» 6,0 3 х 2 МВт Vestas 2,0  в роботі

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

8. Вітряний парк 
Краснодонський

ТОВ «УК «Вітряні парки 
України» 25,0

10 x 2,5 МВт 
Fuhrlander 

FL2500 – 100 

знаходяться  в ОРДЛО, 
не постачають електро-
енергію до ОЕС України

9. Вітряний парк 
Лутугінський

ТОВ «УК «Вітряні парки 
України» 25,0

10 x 2,5 МВт
 Fuhrlander 

FL2500 – 100

знаходяться  в ОРДЛО, 
не постачають електро-
енергію до ОЕС України

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

10. Вітряний парк 
Новоазовський 

ТОВ «УК «Вітряні парки 
України» 57,5

23 x 2,5 МВт 
Fuhrlander

FL2500 – 100

знаходяться  в ОРДЛО, 
не постачають електро-
енергію до ОЕС України

11. ВЕО Вітро-
енергопром 

ТОВ «УК «Вітряні парки 
України» 30,53

204 x 0,1075 МВт 
USW56 – 100 
6 x 0,6 МВт 

Turbowinds T600 – 48 
2 x2,5 МВт
Fuhrlander

FL2500 – 100 

знаходяться  в ОРДЛО, 
не постачають електро-
енергію до ОЕС України

12. Краматорська 
ВЕС

ТОВ «УК «Вітряні парки 
України» 13,5 3 х 4,5 МВт WTU4.5 в роботі

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ

13. Новоросійська 
ВЕС ТОВ «Віндкрафт Україна» 9,225 3 x 3,075 МВт

Vestas V112 в роботі

14. ВЕС Ставки ТОВ «Віндкрафт Україна» 9,225 3 x 3,075 МВт
Vestas V112 в роботі
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№ Назва ВЕС

Повне найменування 
суб’єкта 

господарювання, що має 
у користуванні об’єкт 

енергетики

Встановлена 
потужність 

(МВт)

Кількість та модель 
ВЕУ Статус ВЕС

15. ВЕС Берегова ТОВ «Віндкрафт 
Україна» 12,3 4 x 3,075 МВт 

Vestas V112 в роботі

16. Новотроїцька ВЕС ТОВ «Віндкрафт Таврія» 72,6 

12 x 3,65 МВт 
Vestas V126 
8 x 3,6 МВт 
Vestas V136

в роботі

17. Овер’янівська ВЕС ТОВ «Віндкрафт 
Україна» 68,4 19 x 3,6 МВт 

Vestas V -136 в роботі

18. Мирненська ВЕС ТОВ «Віндкрафт 
Каланчак» 163,0

35 x 4,2 МВт
Vestas V -150
4 x 4,0 МВт 

Vestas V -150

в роботі

19. Сиваська ВЕС ТОВ «Сивашенергопром» 2,92 

16 x 0,1075 МВт 
USW56 – 100 
2 x 0,6 МВт 

Turbowinds T600 – 48

в роботі

20. Сиваська ВЕС ТОВ «Сивашенергопром» 
/ NBT 245,7 63 х 3,9 МВт

Nordex N131/3900 в роботі

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

21. Ботієвська ВЕС ТОВ «Вінд Пауер» (ДТЕК) 199,875 65 x 3,075 МВт
Vestas V112 в роботі

22. ВЕС Приморська 1 ТОВ «Приморська вітро-
електростанція» (ДТЕК) 99,58 26 х 3,83 МВт 

GE 3.8 – 130 в роботі

23. ВЕС Приморська 2 ТОВ «Приморська вітро-
електростанція 2» (ДТЕК) 99,58 26 х 3,83 МВт 

GE 3.8 – 137 в роботі

24. Орлівська ВЕС ТОВ «Орлівська вітро-
електростанція» (ДТЕК) 98,8 26 x 3,8 МВт

Vestas V126 в роботі

25. Запорізька ВЕС ТОВ «Юрокейп Юкрейн I» 98,01 27 x 3,63 МВт 
GE 3.6 – 137 в роботі

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

26. ВЕС Овід Вінд Güriş İnşaat ve 
Mühendislik A.Ş 32,67 9 x 3,63 МВт

GE 3.6 -137 в роботі

27. ВЕС Южне 
Енерджі ТОВ «Южне Енерджі» 76,5 17 х 4,5 МВт 

Nordex Delta4000 в роботі

28. Дністровська ВЕС 
(перша черга) ТОВ «Елементум Енерджі» 40,0 10 x 4,0 МВт 

GE 4.0 – 137 в роботі

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

 29. ВЕС Старий 
Самбір 1 ТОВ «Еко-Оптіма» 13,2 4 x 3,3 МВт

Vestas V112 в роботі

30. ВЕС Старий 
Самбір 2 ТОВ «Карпатський вітер» 20,7 6 х 3,45 МВт 

Vestas V136 в роботі

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

31. Вітротурбіна 
Bonus

ТОВ «Виробничо-Комерцій-
на Фірма «ЛІГЕНА» 0,45 1 х 0,45 МВт 

Bonus 450/37 в роботі
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Аналізуючи наявні дані, та за умови наявності 
сприятливого бізнес-клімату в країні, УВЕА прогно-
зує можливість досягнення 7 ГВт вітроенергетич-
них потужностей до 2030 року.

За 2021 рік у трьох областях України було вве-
дено в експлуатацію 91 нову вітротурбіну загаль-
ною потужністю 358,81 МВт з яких:

• 40 МВт першої черги Дністровської ВЕС в 
Одеській області;

• 76,5 МВт ВЕС Южне Енерджі в Одеській області;
• 98,01 МВт першої черги Запорізької ВЕС в За-

порізькій області;
• 144,3 МВт другої черги Сиваської ВЕС в Хер-

сонській області.

Таким чином, загальна встановлена потужність 
вітроенергетичного сектору на кінець 2021 року 
становить 1 672,945 МВт. Сьогодні в Україні «зе-
лену» електроенергію генерують 699 вітрових тур-
бін, середня одинична потужність яких – 3,5 МВт.

За загальною встановленою потужністю на 
кінець 2021 року, вітроенергетика залишається 
другою, після сонячної енергетики, в національ-
ному секторі ВДЕ. Проте необхідно зазначити, що 
саме вітроенергетичний сектор України додав най-
більшу кількість нових потужностей до «зеленого» 
енергетичного міксу країни в минулому році. В ці-
лому, у 2021 році було введено в експлуатацію в 
2,5 разів більше нових вітроенергетичних потуж-
ностей порівняно з 144 МВт у 2020 році. 

№ Назва ВЕС

Повне найменування 
суб’єкта 

господарювання, що має 
у користуванні об’єкт 

енергетики

Встановлена 
потужність 

(МВт)

Кількість та модель 
ВЕУ Статус ВЕС

ІВАНОФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

32. ВЕС Шевченкове-1 
(перша черга) ТОВ «Вінд Енерджі» 0,6 1 x 0,6 МВт

Nordex N43 в роботі

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

33. Зборівська ВЕС ТзОВ «Зборівська 
птахофабрика» 1,98 3 х 660 кВт

Vestas V47 в роботі

34. ВЕС 
Біоенергопродукт ТОВ «Біоенергопродукт» 4,0 2 х 2,0 МВт 

Enercon E70 в роботі

ВСЬОГО: 1672,945 МВт 699 ВЕУ

Джерело: ГС «УВЕА», 2021

Діаграма 2.1.3. Встановлена вітроенергетична потужність
за областями материкової частини України у 2021 році, МВт

Донецька
Івано-Франківська
Запорізька
Київська
Луганська
Львівська
Миколаївська 
Одеська
Тернопільська
Херсонська

Джерело: ГС «УВЕА», 2021
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Станом на кінець грудня 2021 року, частка віт-
роенергетики у загальній встановленій потужності 
сектору ВДЕ становить 19,8%, а у загальній потуж-
ності енергетичного сектору країни – 2,97%.

За кількістю введених за рік вітроенергетич-
них потужностей на перше місце вийшла Херсон-
ська область, встановивши за рік 144,3 МВт, ви-
передивши Одеську область, в якій було додано 
116,5 МВт нових вітроенергетичних потужностей. 
Також 98 МВт нових вітроенергетичних потуж-
ностей з’явилось й у Запорізькій області минулого 
року.

За даними НЕК «Укренерго», у 2021 році укра-
їнські ВЕС виробили 3 866 млн кВт•год «зеленої» 
електроенергії, якої достатньо для задоволен-

ня річного споживання електроенергії близько 
650 000 домогосподарств при щомісячному спо-
живанні близько 500 кВт•год. Завдяки генерації 
електроенергії за рахунок енергії вітру, у 2021 
році було заощаджено 1,8 млн тонн вугілля та 
1 171,4 тис м3 природного газу, скорочено при-
близно 3,1 млн тонн викидів СО2.

Незважаючи на нестабільність політичного кур-
су держави, міжнародні та національні інвестори 
і надалі зацікавлені вкладати кошти у вітроенер-
гетичні проєкти та розвивати інвестиційну прива-
бливість й бізнес-клімат України. У 2021 році обсяг 
інвестицій у сектор вітрової енергетики склав по-
над 500 млн Євро, що в 2 рази менше за показник 
рекордного 2019 року (1 млрд Євро).

Мапа 2.1.4. Вітрові станції України, станом на кінець 2021 року
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1. Вітротурбіна Bonus, Київська обл.
2. ВЕС Старий Самбір 1, Львівська обл.
3. ВЕС Старий Самбір 2, Львівська обл.
4. Зборівська ВЕС, Тернопільська обл.
5. ВЕС Біоенергопродукт, Тернопільська обл.
6. ВЕС Шевченкове-1 (перша черга),
 Івано-Франківська обл.
7. ВЕС Овід Вінд, Одеська обл.
8. Дністровська ВЕС, Одеська обл.
9. ВЕС Южне Енерджі, Одеська обл.
10. Вітряний парк Очаківський,Миколаївська обл. 
11. Вітряний парк Благодатний, Миколаївська обл.
12. Вітряний парк Причорноморський, Миколаївська обл.
13. Вітряний парк Південний, Миколаївська обл.
14. Вітряний парк Щасливий, Миколаївська обл.
15. Вітряний парк Швидкий, Миколаївська обл.
16. ВЕС «ТОВ Сінга Енерджі», Миколаївська обл.
17. Новоросійська ВЕС, Херсонська обл.
18. ВЕС Ставки, Херсонська обл.
19. ВЕС Берегова, Херсонська обл.
20. Новотроїцька ВЕС, Херсонська обл
21. Овер’янівська ВЕС, Херсонська обл.
22. Мирненська ВЕС, Херсонська обл.

23. Сиваська ВЕС (2006 р), Херсонська обл.
24. Сиваська ВЕС (2019 р), Херсонська обл.
25. Ботієвська ВЕС, Запорізька обл.
26. ВЕС Приморська 1, Запорізька обл.
27. ВЕС Приморська 2, Запорізька обл.
28. Орлівська ВЕС, Запорізька обл.
29. Запорізька ВЕС, Запорізька обл.
30. Краматорська ВЕС, Донецька обл.
31. ВЕО Вітроенергопром, Донецька обл.
32. Вітряний парк Новоазовський, Донецька обл.
33. Вітряний парк Краснодонський, Луганська обл.
34. Вітряний парк Лутугінський, Луганська обл.

Джерело: ГС «УВЕА», 2021
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Графік 2.1.5. Співвідношення загальної встановленої вітроенергетичної потужності до виробітку електроенергії
на материковій частині України, 2015-2021 роки
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3 866

Окрім залучення інвестицій, вітроенергетич-
ний сектор продовжує бути й одним із найбіль-
ших вкладників у державний та місцевий бюдже-
ти України. За даними проведеного опитування 
компаній-членів УВЕА, у 2021 році лише генеру-
ючими вітроенергетичними компаніями було пе-
рераховано близько 3,16 млрд гривень в вигляді 
податків до бюджету України. Починаючи з 2015 
року рівень зайнятості у національному вітрое-
нергетичному секторі значно зріс, адже станом 

на кінець 2021 року вітроенергетичні компанії 
налічували близько 1000 співробітників, з яких 
28% – жінки. Варто зазначити, що вітроенерге-
тика створює нові робочі місця також і в інших 
секторах економіки, включно з машинобудівною 
промисловістю, будівельними, проектувальними, 
транспортними, юридичними компаніями тощо. 
Загалом, кількість людей прямо та опосередкова-
но залучених у розвиток вітроенергетики стано-
вить понад 3 000 осіб.
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 На фоні невизначеності щодо погашення за-
боргованості перед виробниками з ВДЕ за елек-
троенергію, поставлену в 2020 і 2021 роках, про-
довження пандемії короновірусу і можливих змін 
законодавства, вітроенергетичний сектор України 
продовжував, хоча і повільними темпами порів-
няно з 2019 роком, нарощувати свою потужність. 
Як вже відзначено у Розділі 2.1., у 2021 році у 
трьох областях України було введено в експлуа-
тацію 91 нову вітротурбіну загальною потужністю 
358,81 МВт з яких: 40 МВт і 76,5 МВт – на двох 
ВЕС в Одеській області, 98 МВт – в Запорізькій об-
ласті; 144,3 МВт  – в Херсонській області.

ЗАПОРІЗЬКА ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ 
КОМПАНІЇ ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН I

2 червня 2021 года, в Запорізькій області не-
подалік від села Надеждине відбулося урочисте 
відкриття першої черги Запорізької вітроелектро-
станції компанії Юрокейп Юкрейн I, яка є членом 
УВЕА. Інвесторами першої черги Запорізької ВЕС 
виступили LongWing Energy SCA, VLC Renewables 
Fund 1 і GE Energy Financial Services.

2.2. ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНІ ОБ’ЄКТИ, 
ВВЕДЕНІ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ 
В 2021 РОЦІ

Таблиця 2.2.1. Вітроенергетичні потужності, введені в експлуатацію у 2021 році, МВт

№ Назва ВЕС

Повне найменування 
суб’єкта господарювання, 

що має у користуванні 
об’єкт енергетики

Встановлена 
потужність 

(МВт)

Кількість та модель 
ВЕУ Статус ВЕС

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ

1. Сиваська ВЕС ТОВ «Сивашенергопром» / 
NBT 144,3 37 х 3,9 МВт Nordex 

N131/3900 в роботі

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

2. Запорізька ВЕС ТОВ «Юрокейп Юкрейн I» 98,01 27 x 3,63 МВт 
GE 3.6 – 137 в роботі

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

3. ВЕС Южне 
Енерджі ТОВ «Южне Енерджі» 76,5 17 х 4,5 МВт 

Nordex Delta4000 в роботі

4. Дністровська ВЕС 
(перша черга) ТОВ «Елементум Енерджі» 40,0 10 x 4,0 МВт 

GE 4.0 – 137 в роботі

ВСЬОГО: 358,81 МВт  91 ВЕУ
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Перша черга Запорізької ВЕС потужністю 
98,01 МВт складається з 27 ВЕУ виробництва GE 
Renewable Energy. Вітротурбіни мають одиничну 
потужність 3,6 МВт, діаметр ротора – 137 м, ви-
соту осі – 110 м. Перша черга ВЕС генеруватиме 
достатньо «зеленої» електроенергії для живлення 
понад 57 000 домогосподарств.

Михайло Чулков, виконавчий директор ТОВ 
«Юрокейп Юкрейн I»: «Наш проєкт розвивається за 
трьома ключовими напрямками: ведення фіскально-
го, соціального та екологічно відповідального бізне-
су. Щодо першого напрямку, наша компанія є неухиль-
ним та прозорим платником податків, створює 
робочі місця та наповнює місцевий бюджет. Щодо 
другого напрямку, то за 20 років компанія реалізува-
ла більше 20 соціальних проектів різного направлен-
ня загальною вартістю понад 1 млн доларів США. В 

рамках третього напрямку – співпрацює з провідни-
ми екологічними організаціями.»

ТОВ «Юрокейп Юкрейн I» безперечно планує бу-
дувати наступні черги Запорізької ВЕС для досяг-
нення її загальної проєктної потужності 500 МВт. 
Після повного введення в експлуатацію усіх черг 
станції, 500 МВт Запорізька ВЕС стане однією із 
найбільших наземних вітроелектростанції України, 
яка забезпечуватиме приблизно 290 000 домогос-
подарств та щорічно скорочуватиме викидів СО2 в 
атмосферу на 575 000 тонн.

Збудувати в рамках 2-ої черги 50-100 МВт в 
2022 році є теоретично можливим, але зважаючи 
на зовнішньополітичну ситуацію, є малоймовір-
ним, попри те, компанія постійно веде переговори 
з міжнародними інвесторами щодо співпраці і за-
лучення їх коштів до будівництва наступних черг 
Запорізької ВЕС, а також щодо створення нових 
проєктів виробництва ВДЕ в Україні.

Також, відомим на сьогодні є те, що будівництво 
наступних черг буде розраховано під нові моделі 
ринку електроенергії без «зеленого» тарифу.

 

ПЕРША ЧЕРГА ДНІСТРОВСЬКОЇ ВЕС 
В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

В травні 2021 року VR Capital Group ввела в 
експлуатацію Дністровську вітроелектростанцію 
потужністю 40 МВт. Після завершення в грудні 
2020 року робіт з монтажу 10 вітрогенераторів 
GE 137-4.0, одиничною потужністю 4,0 МВт, ВЕС 
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пройшла всі необхідні випробування для введен-
ня її в експлуатацію. Вітроенергетичний проєкт 
був реалізований дочірньою компанією VR Capital 
Elementum Energy спільно із американським де-
велопером Ukraine Power Resources.

Дністровська ВЕС розташована на плато над 
Дністровським лиманом в Одеській області Укра-
їни та має потужний вітровий ресурс. Інвестиції в 
проєкт склали 59 мільйонів євро. Очікується, що 
перша черга Дністровської ВЕС загальною потуж-
ністю 40 МВт буде виробляти 146 ГВт•год елек-
троенергії на рік та дозволить скоротити викиди 
CO2 на 115  00 тонн щорічно.

Будівництво Дністровської ВЕС розпочалось 
у лютому 2020 року. Через глобальну пандемію 
роботи проводились із дотриманням протоколів 
охорони здоров’я та безпеки. Попри складні об-
ставини, вітроелектростанція була побудована у 
рекордно короткі терміни з використанням інно-
ваційного підходу та з залученням багатьох під-

рядників під загальним управлінням партнерів по 
проєкту, що дозволило ефективно координувати 
хід виконання робіт. Наразі Elementum Energy та 
Ukraine Power Resources знаходяться в процесі бу-
дівництва другої фази Дністровської ВЕС потуж-
ністю 60 МВт, введення в експлуатацію якої очіку-
ється в першому півріччі 2022 року.

Річард Дейтц, президент VR Capital Group Ltd. 
та голова ради директорів Elementum Energy: «Те, 
що в розпал глобальної пандемії нам вдалося за-
вершити введення в експлуатацію Дністровської 
ВЕС вчасно та в межах бюджету, є свідченням про-
фесіоналізму наших співробітників та партнерів. 
Незважаючи на наявні проблеми в галузі відновлю-
ваної енергетики в Україні, ми віримо, що ці хворо-
би росту будуть успішно подолані. Зелена енергія 
покликана грати все зростаючу роль в енерге-
тичному секторі України. Україна має надзвичай-
ну можливість у середньостроковій перспективі 
трансформувати свою роль у європейському лан-
цюжку енергетичної вартості відповідно до євро-
пейських принципів «Зеленої угоди», і ми прагнемо 
підтримати це майбутнє як провідний іноземний 
інвестор у країну».

ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ ЮЖНЕ ЕНЕРДЖІ
ТОВ «Южне Енерджі» продовжувало розвиток 

вітроелектростанції потужністю 76,5 МВт, будів-
ництво якої було розпочато у 2020 році. Проєкт 
був повністю введений в експлуатацію в серпні 
2021 року.

Вітроелектростанція Южне Енерджі розташо-
вана поблизу міста Южне в Лиманському районі 
Одеської області і складається з 17 вітрогенера-
торів Nordex потужністю 4,5 МВт, висота осі яких 
становить 125 м, діаметр ротора – 149 м. В рам-
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ках проекту також було побудовано підстанцію по-
тужністю 35 кВ/ 110 кВт та ЛЕП 20 км потужністю 
110 кВт та, що є вкрай зручним для місцевої гро-
мади, 7 км дорога 4-ї категорії.

Зазначимо, що через пандемію COVID-19 вико-
нання проекту було дещо уповільнено: пов’язаний 
із цим карантин спричинив затримку будівельних 
та монтажних робіт. Під час проведення будівель-
но-монтажних робіт компанією було виконано всі 
санітарно-епідеміологічні заходи, рекомендовані 
Міністерством охорони здоров’я України.

Очікуване річне виробництво чистої електрое-
нергії в рамках проєкту може забезпечити електро-
споживання близько 44 тисяч домогосподарств, а 
також зменшити щорічні викиди вуглецю приблизно 
на 212 000 тонн, що сприятиме досягненню енерге-
тичної незалежності та збільшенню відсотку «зеле-
ної» енергії в енергетичній системі України.

СИВАСЬКА ВЕС 
В 2021 році було завершено реалізацію про-

екту спорудження Сиваської ВЕС 250 МВт на пів-
дні Херсонської області в прибережній зоні озера 
Сиваш. Проєкт спільно реалізувався компаніями 
Total Eren, Франція, та Emergy, Норвегія, із залу-
ченням фінансування від міжнародних фінансових 
організацій, в тому числі ЄБРР. 

За 2020 рік було змонтовано та введено в екс-
плуатацію 37 вітротурбін, у 2021 році додатково 
було змонтовано та введено в експлуатацію ще 
26 вітротурбін виробництва компанії Nordex N131-
3.9 одиничною потужністю 3,9 МВт з висотою осі 
120 м та діаметром ротора 131 м. Таким чином за-
гальна кількість вітротурбін, що входять до складу 
ВЕС, складає 63, а сумарна встановлена потуж-
ність ВЕС – 245,7 МВт.

Станом на кінець 2021 року Сиваська ВЕС є 
найбільшою ВЕС в країні. Вітростанція буде ви-
роблятиме близько 860 ГВт•год і забезпечувати 
близько 143 000 домогосподарств екологічно чи-
стою електроенергією та щорічно скорочувати ви-
киди СО2 в атмосферу на 680 000 тонн.
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За даними НЕК «Укренерго», станом на кінець 
2021 року, загальна встановлена потужність ОЕС 
України складає 56,169 ГВт, з яких 49,7% припадає 
на теплові електростанції (ТЕС, ТЕЦ, блокстанції), 
24,6% – на атомні електростанції (АЕС), 11,2% – на 
гідроелектростанції та гідроакумулюючі електро-
станції, 14,3% – на електростанції, що працюють 
на ВДЕ – ВЕС, СЕС, БіоЕС.

Атомна генерація, яка забезпечує базове ви-
робництво електроенергії в країні, представлена 4 
атомними електростанціями загальною потужністю 
13,835 ГВт, які складаються з 15 енергоблоків, з 
яких 13 – потужністю 1 000 МВт та по одному – по-
тужністю 415 та 420 МВт. Станом на кінець 2021 
року 12 енергоблоків вже відпрацювали свій нор-
мований 30-річний термін експлуатації, тому час їх 
роботи вже було продовжено на наступні 10  – 20 
років. Проте, до 2030 року (включно) дія вже «подо-
вжених» ліцензій на експлуатацію 10 енергоблоків 
загальною потужністю 9 420 МВт закінчиться. Крім 
того, ще один енергоблок потужністю 1 000 МВт 
відпрацює свій нормативний 30-річний ресурс у 
2026 році. Таким чином, ДП «НАЕК «Енергоатом» 
має повторно продовжити термін експлуатації ді-
ючих енергоблоків після вичерпання призначеного 
терміну їх служби, що буде мати відповідні техно-

генні загрози. Необхідно зазначити, що в зимовий 
період 2021-2022 року, вперше в історії України, 
працювали одночасно всі 15 енергоблоків АЕС.

Гідроенергетика, загальна встановлена по-
тужність якої становить 6,3 ГВт, відіграє ключову 
роль у балансуванні ОЕС України. Саме за рахунок 
ГЕС і ГАЕС покривається піковий попит на елек-
тричну енергію та згладжуються нічні «провали» 
споживання. Проте ці потужності значною мірою 
залежать від сезонних та погодних умов, у зв’язку 
з чим їх частка в загальному обсязі електрогенера-
ції суттєво варіюється. Варто зазначити, що у дру-
гому півріччі 2021 року відбулося довгоочікуване 
введення в експлуатацію 4 агрегату Дністровської 
ГАЕС потужністю 324 МВт. ПрАТ «Укргідроенерго» 
має амбітні плани з будівництва 5, 6 та 7 гідро-
агрегатів Дністровської ГАЕС. Крім того, в планах 
компанії – проєкти з будівництва Канівської ГАЕС 
та Каховської ГЕС – 2, а також проєкт будівниц-
тва гібридних систем з виробництва електроенер-
гії. Наприкінці 2021 року відбувся перший випро-
бувальний запуск гідроагрегату №3 Ташлицької 
ГАЕС потужністю 160 МВт. Підключення гідро-
агрегату №3 до мережі та початок його експлуа-
тації у робочому режимі заплановано на початок 
березня 2022 року.

2.3. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ
СЕКТОР УКРАЇНИ

Таблиця 2.3.1. Встановлена потужність електростанцій України по роках, ГВт 

РІК
Сумарна 

встановлена 
потужність

АЕС % ТЕС 
ГК %

ТЕЦ та 
інші 
ТЕС

%
ГЕС 
та 

ГАЕС
%

ВЕС, 
СЕС та 
БіоЕС

%

2014 55,1 13,8 25,1 27,7 50,3 6,6 12,0 5,9 10,6 1,1 2,0

2015* 54,8 13,8 25,2 27,8 50,7 6,5 11,8 5,9 10,7 0,8 1,5

2016 55,3 13,8 25,0 27,8 50,3 6,5 11,8 6,2 11,2 1,0 1,7

2017** 51,7 13,8 26,7 24,6 47,5 5,9 11,5 6,2 12,0 1,2 2,3

2018 49,7 13,8 27,8 21,8 43,9 6,1 12,3 6,2 12,6 1,7 3,4

2019 54,4 13,8 25,4 21,8 40,0 6,1 11,2 6,3 11,6 6,4*** 11,8

2020 54,7 13,8 25,2 21,8 39,8 6,1 11,1 6,3 11,5 6,6 12,1

2021 56,11 13,8 24,6 21,8 38,8 6,1 10,8 6,3 11,2 8,1 14,3

* з 2015 року без урахування Кримської ЕЕС
** з 2017 року без урахування ОРДЛО
*** за даними НКРЕКП
1 Без врахування 394,8 МВт промислових об’єктів ВДЕ , які отримали «зелений» тариф, але на даний час
не генерують «зелену» електроенергію та 1205 МВт домашніх електростанцій (за даними НКРЕКП) Джерело: НЕК «Укренерго», ГС «УВЕА», 2021
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У зв’язку з тим, що українська енергосистема 
переобтяжена базовими потужностями і відчуває 
дефіцит маневрових потужностей, для балансу-
вання енергосистеми також використовуються 
спроєктовані для роботи в базових режимах енер-
гоблоки ТЕС загальною встановленою потужністю 
21,8 ГВт. Однак, через те, що частина ТЕС розта-
шована на тимчасово окупованих територіях, де-
які блоки зняті з експлуатації чи законсервовані, 
знаходяться в плановому або аварійному ремонті 
чи недоступні через відсутність палива, реально 
доступними є лише 5-6 ГВт теплової генерації. За 
таких умов основними потужностями регулювання 
графіка навантаження є вугільні блоки 150–200–
300 МВт ТЕС. Проте, через надмірне використання 
ТЕС для балансування енергосистеми, відбуваєть-
ся додаткове спрацювання ресурсу устаткування, 
підвищення аварійності та перевитрати палива. 
При цьому середня кількість годин, яку напра-

цювали всі енергоблоки ТЕС, вже перевищила 
270 тис годин (при граничному парковому ресурсі 
до 200 тис годин), що призводить до роботи енер-
госистеми на межі доступних резервів потужності.

Більше того, відповідно до Національного пла-
ну скорочення викидів від великих спалювальних 
установок, який передбачає скорочення викидів 
діоксиду сірки, оксидів азоту та дрібнодисперсного 
пилу, Україна зобов’язана модернізувати чи зняти 
з експлуатації до 2033 року значну частину потуж-
ностей теплової генерації. У разі невиконання пла-
ну до 2033 року Україна буде змушена зупинити 
роботу всіх теплових потужностей, які передбаче-
ні НПСВ. Відповідно до аналізу НЕК «Укренерго», 
встановлена теплова генеруюча потужність Укра-
їни у такому разі скоротиться до 3957 МВт, з яких 
реально доступними будуть лише 882 МВт.

Графік 2.3.2. Динаміка виробництва електроенергії в Україні, млрд кВт•год 
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Джерело: НЕК «Укренерго», ГС «УВЕА», 2021
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В критичному стані знаходяться і вітчизняні 
ТЕЦ потужністю 6,1 ГВт, коефіцієнт використан-
ня встановленої потужності яких, за даними НЕК 
«Укренерго», в середньому по Україні в останні 
роки не перевищує 24%, а їх максимальна потуж-
ність у період максимумів генерації електроенергії 
не перевищує 50% від встановленої потужності. 
Більше того, дефіцит вугілля та історичне підви-
щення ціни на природний газ призвели до зупинен-
ня роботи значної частини енергоблоків теплової 
генерації України.

За даними НЕК «Укренерго», у 2021 році в ОЕС 
України було вироблено 156,601 мрлд кВт•год, що 
на 7, 747 млрд кВт•год або на 5,2% більше, ніж у 
2020 році.

Атомні електростанції за 2021 рік збільши-
ли виробництво електроенергії на 13,1% – до 
86,2 млрд кВт•год, що є найвищим показником 
атомної генерації протягом останніх шести ро-
ків, в той час як виробництво ГЕС (ред. потужніс-
тю більше 10 МВт) і ГАЕС збільшилось на 34% 
до 10,17 млрд кВт•год. Натомість виробництво 
електроенергії з ГК ТЕС та ТЕЦ зменшилось до 
45,8 млрд кВт•год, що на 12,4% менше показників 
2020 року.

Значно зросло виробництво електроенергії за 
рахунок відновлюваних джерел енергії (ВЕС, СЕС, 
БіоЕС та малі ГЕС). Так, за 12 місяців 2021 року 
ВДЕ було вироблено 12,8 млрд кВт•год, що на 
17,8% більше, ніж протягом аналогічного періоду 
2020 року. Виробництво електроенергії блок-стан-
ціями та іншими джерелами енергії у 2021 році 
склало 1,5 млрд кВт•год, що на 14,5% менше, ніж 
за відповідний період 2020 року.

Відповідно до даних НЕК «Укренерго», лідером 
із виробництва електроенергії в 2021 році ста-
ла атомна генерація, частка якої склала 55%. За 
нею в рейтингу розмістилися: ТЕС та ТЕЦ – 29,2%, 
ВДЕ – 8,1%, ГЕС та ГАЕС – 6,5% та блок-станції з 
часткою 1%.

Згідно даних НЕК «Укренерго», Україна в 2021 
році експортувала 3 395 млн кВт•год електроенер-
гії, що на 26,4% або 1 259,1 млн кВт•год менше 
в порівнянні з 2020 роком (4 7541 млн кВт·год). 
Тим не менш, у 2021 році сумарний обсяг експор-
ту електроенергії з України перевищив імпорт в 2 
рази – 3 395 млн кВт•год проти 1692 млн кВт•год 
відповідно. Імпорт електроенергії до України з су-
сідніх держав в 2021 році скоротився на 25% або 
на 592,9 млн кВт•год.

Графік 2.3.3. Динаміка і структура виробництва електроенергії в Україні, млн кВт•год

12 місяців 2020 року 12 місяців 2021 року +/ – до 2020 року

звіт
у % до 

загального 
виробництва

звіт
у % до 

загального 
виробництва

млн 
кВт•год %

Обсяг електроенергії –
всього в тому числі: 148854,0 100 156601 100 7747 5,2

ТЕС та ТЕЦ, з них: 52360,8 35,2 45843 29,2 -6517,8 -12,4

ГК ТЕС – всього: 39562,6 26,6 37224 23,7 -2338,6 -5,9

ТЕЦ та когенераційні 
установки: 12798,2 8,6 8619 5,5 -4179,2 -32,6

ГЕС та ГАЕС, з них: 7583,5 5,1 10172 6,5 2588,5 34

ГЕС 6026,2 4,0 8879 5,6 2852,8 47,3

ГАЕС 1557,3 1,0 1293 0,8 -264,3 -16,9

АЕС, всього 76202,5 51,2 86206 55 10003,5 13,1

Відновлювані джерела 
енергії (ВЕС, СЕС, БіоЕС) 10862,1 7,3 12804 8,1 1941,9 17,8

Блок-станціями та іншими 
джерелами 1845,1 1,2 1576 1 -269,1 -14,5

Джерело: НЕК «Укренерго», ГС «УВЕА», 2021

 26



Сучасна енергетична система України характе-
ризується значною часткою базових потужностей, 
які не призначені для частих і швидких змін режи-
мів роботи, натомість потужності, які спроможні 
це здійснювати задля балансування системи (на 
даний час це, в основному ТЕС), вже відпрацювали 
свій парковий ресурс. Більше того, значна частка 
потужностей з різних причин, не є доступною у пе-

ріоди максимумів електричних навантажень, тому 
енергетична система характеризується низьким 
рівнем гнучкості. Відповідно до аналізу НЕК «Укре-
нерго» для подальшого розвитку ВДЕ і стабільно-
го функціонування енергетичної системи загалом, 
необхідне встановлення щонайменше 0,74 ГВт по-
тужностей систем накопичення енергії та 1,45 ГВт 
високоманеврових потужностей. 

Графік 2.3.4. Структура та обсяги виробництва електричної
енергії в ОЕС України в 2020-2021 роках, млрд кВт•год
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Нарощування потужностей національного сек-
тору відновлюваної енергетики в 2021 році відбу-
валось на тлі продовження фінансової кризи на 
ринку ВДЕ, постійного накопичення заборговано-
сті ДП «Гарантований покупець» перед виробни-
ками електроенергії з ВДЕ, системних обмежень 
«зеленої» генерації, невизначеності щодо майбут-
ніх механізмів державної підтримки розвитку від-
новлюваної енергетики. 

Проте, незважаючи на це, сектор відновлюва-
ної енергетики України вистояв та, навіть, збільшив 
свою потужність і виробництво «зеленої» електро-
енергії. За даними НКРЕКП станом на 31 грудня 
2021 року встановлена потужність промислових 
об’єктів ВДЕ України досягла 8450,8 МВт, з яких, 
за даними НЕК «Укренерго», лише 8148,5 МВт ге-
нерують електроенергію з ВДЕ. 

2.4. НАЦІОНАЛЬНИЙ РИНОК ВДЕ 

Графік 2.4.1. Щорічний приріст потужностей ВДЕ України, МВт 

5000

4000

3000

2000

1000

0
2019

4600,0

2020

1600,9

2021

1169,2

2018

 742,7

2017

291

2016

136

2015

32

Джерело: НКРЕКП, ГС «УВЕА», 2021
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За даними НКРЕКП і Держенергоефективнос-
ті, у 2021 році загальна потужність сектору від-
новлюваної енергетики зросла на 1 169,15 МВт, 
що майже в 1,4 разів менше обсягу потужностей, 
введених у 2020 році (1 660,9 МВт) та майже в 
4 рази менше рекордних показників 2019 року – 
4600,0 МВт. Станом на 31 грудня 2021 року, вста-
новлена потужність сектору відновлюваної енер-
гетики України досягла 9655,95 МВт (ред. включно 
з дСЕС).

Як і в минулі роки, значне зростання темпів 
розвитку потужностей у 2021 році спостеріга-
лось лише у одному сегменті – домашні СЕС, по-
тужність яких в 2021 році зросла на 426,15 МВт, 
що становить 36,4% від нових потужностей ВДЕ, 
введених в експлуатацію минулого року. Таким 
чином, загальна встановлена потужність усіх со-
нячних систем домогосподарств наприкінці року 
досягла 1205,15 МВт. На відміну від сектору 
дСЕС, промислова сонячна енергетика навпаки 
продемонструвала не найкращі показники роз-
витку, із значним скороченням темпів росту. У 
2021 році потужності промислової сонячної гене-
рації збільшились лише на 305,5 МВт (26,1% від 
нових потужностей ВДЕ, введених в 2021 році), 
що на 818,1 МВт або 3,6 разів менше показників 
2020 року – 1 123,6 МВт. На кінець року сумарна 
встановлена потужність сектору сонячної енерге-
тики країни склала 7 586,35 МВт (ред. включно з 
дСЕС).

Вітроенергетичний сектор України у 2021 році 
продемонстрував вихід із стагнації. Частка віт-
роенергетичних потужностей, що були введені в 
експлуатацію у 2021 році, склала 30,6% або 358,8 
МВт, що у 2,5 рази більше обсягу нових вітрое-
нергетичних потужностей, введених у 2020 році – 
144,2 МВт.

Газова криза кінця 2021 року підтвердила знач-
ні перспективи розвитку сектору біоенергетики 
України. На фоні рекордно високих цін на природ-
ний газ, саме біоенергетика здатна була закрити 
частину дефіциту природного газу у питанні вироб-
ництва теплової та електричної енергій. Загалом, 
у 2021 році було введено в експлуатацію 21 МВт 
(або 1,79%) біогазових установок, що вдвічі більше 
показників 2020 року, і 43,1 МВт (або 3,68%) стан-
цій на біомасі, що вдвічі більше приросту біонерге-
тичних потужностей 2020 року.

Частка потужностей малої гідроенергетики, 
що були введені в експлуатацію в 2021 році, скла-
дає 1,24% або 14,6 МВт.

За даними НКРЕКП, лідером із введення в екс-
плуатацію промислових об’єктів ВДЕ в 2021 році 
є Миколаївська область, в якій річний приріст від-
новлюваних потужностей склав 168,7 МВт. За Ми-
колаївською областю розмістились: Одеська об-
ласть – 149,1 МВт, Херсонська область – 145 МВт 
і Запорізька область – 98,8 МВт.

Графік 2.4.2. Динаміка росту встановленої потужності об’єктів ВДЕ,
які працюють за «зеленим» тарифом, МВт
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Станом на 31 грудня 2021 року, за загальною 
встановленою потужністю з ВДЕ лідерами серед 
усіх областей України є Дніпропетровська область 
(1350,06 МВт), Херсонська область (1139,65 МВт) 
і Миколаївська область (1121,16 МВт). Саме на ці 
області припадає понад 37,3% потужностей ВДЕ 
в Україні.

Як було зазначено в Розділі 2.3, за 2021 рік 
всіма електростанціями з ВДЕ було вироблено 
12 804 млн кВт•год, що на 1941,9 млн кВт•год або 
17,8% перевищує торішні показники. 

Всі ВЕС України у 2021 році виробили 
3 866 млн кВт•год або на 614,4 млн кВт•год біль-
ше у порівнянні з 2020 роком, що становить 2,97% 
загального виробництва електроенергії. СЕС за 
12 місяців 2021 року виробили 7 670 млн кВт•год 
або 4,8%, що на 1 065,4 млн кВт·год більше обсягу 

електроенергії, виробленої за аналогічний період 
2020 року. Річна генерація електроенергії мГЕС 
зросла на 56,1 млн кВт•год, досягнувши показника 
в 276 млн кВт•год або 0,17% в загальному балансі. 
У 2021 році біонергетичні потужності України зге-
нерували 992 млн кВт•год або 0,6%, що на 206 млн 
кВт•год рівня виробництва попереднього року.

В той же самий час необхідно відзначити, що 
2021 рік став визначальним для національного 
сектору ВДЕ, адже 11 травня 2021 року добове 
виробництво електроенергії з ВДЕ вперше в історії 
України перевищило рівень генерації ТЕС та ТЕЦ – 
79 млн кВт•год проти 77 млн кВт•год.

Крім того, відповідно до Прогнозного балансу 
електроенергії ОЕС України на 2022 рік, у наступ-
ному році відбудеться збільшення генерації елек-
троенергії з ВДЕ на 17,2% – до 14 850 млн кВт•год. 

Графік 2.4.3. Встановлена потужність ВДЕ по областях, 2021, МВт 

0 400200 600 800 12001000 1400

Дніпропетровська

Херсонська

Миколаївська

Запорізька

Одеська

Хмельницька

Вінницька

Кіровоградська

Київська

Львівська

Закарпатська

Івано-Франківська

Житомирська

Тернопільська

Черкаська

Чернівецька

Донецька

Полтавська

Харківська

Луганська

Чернігівська

Сумська

Волинська

Рівненська Всього: 9 655,95 МВт

Джерело: НКРЕКП, ГС «УВЕА», 2021

1350,06

1139,95

1121,16

977,53

749,34

536,13

445,45

438,45

435,9

422,99

398,96

364,9

247,15

205,77

174,84

162,7

144,27

71,63

61,61

55,12

44,24

40,34

36,68

30,78

 30



При цьому, у 2022 році найбільше зростання ви-
робництва на рівні 43% прогнозується у вітрової 
генерації – до 5 750 млн кВт•год, та біоТЕС – на 
10% до 1 080 млн кВт•год. Натомість сонячна ге-
нерація планується на рівні 8,02 млн кВт•год.

Впровадження Системи керування обмеження-
ми ВДЕ, яка дозволяє автоматизувати формування 
та надання оперативних диспетчерських команд 
на зміну поточного навантаження генерації з ВДЕ, 
стало ще одним досягненням 2021 року. Завдя-
ки СКО ВДЕ виробники «зеленої» електроенергії, 
які приєдналися до публічного договору на змен-
шення навантаження та підключені до СКО ВДЕ, 
мають змогу отримувати компенсацію за невід-
пущену в результаті диспетчерського обмеження 
електроенергію з ВДЕ.

Завдяки успішно реалізованим проєктам від-
новлюваної енергетики в Україні, щорічні викиди 
СО2 в атмосферу зменшені на понад 10,3 млн тонн, 
що еквівалентно викидам від понад 2,2 млн авто-
мобілів.

Проте 2021 рік відзначився й двома позовами 
до міжнародних арбітражів від виробників з ВДЕ 
у зв’язку з невиконанням Урядом України взятих 
на себе зобов’язань. Зокрема литовська компанія 
Modus Energy, яка є єдиним акціонером трьох ком-
паній-операторів СЕС – «Солар Залуква», «Болохів-
ський Солар Парк 1» та «Болохівський Солар Парк 
2», не погодилась зі зниженням «зеленого» тарифу 
та встановленням вимоги щодо повної оплати вар-
тості небалансів і подала позов до міжнародного 
арбітражу на суму понад 11,5 млн євро.

Іншим позивачем виступив бельгійський ви-
робник електроенергії із відновлюваних джерел 
енергії SREW N.V., який інвестує у будівництво Дні-
про-Бузької ВЕС в Херсонській області потужністю 
110 МВт. Інвестор звернувся до міжнародного ар-
бітражу з вимогами стягнути з України як мінімум 
70 млн євро у зв’язку із порушенням прав інвесто-
ра щодо законних гарантій Уряду про незмінність 
законодавства, що передбачено Меморандумом 
про Взаєморозуміння.

Натомість, 2021 рік відзначився й прийняттям 
досить амбітних цілей з розвитку відновлюваних 
джерел енергії в Україні вже в цьому десятилітті. 
Відповідно до прийнятої в березні 2021 року На-
ціональної економічної стратегії України до 2030 
року, частка відновлюваних джерел енергії має 
зрости до 25% в енергетичному балансі країни 
вже до 2030 року. Важливим є й прийняття таких 
стратегічних документів як Стратегія енергетичної 
безпеки, Другий національний визначений внесок, 
які також передбачають суттєвий розвиток націо-
нального сектору відновлюваної енергетики. 

У 2022 році УВЕА очікує прийняття ще низки 
стратегічних документів, розробка яких розпоча-
лась ще в 2021 році, а саме: Енергетичної стра-
тегії України до 2050 року, Плану Декарбонізації, 
Інтегрованого національного плану енергетики і 
клімату до 2030 року, Національного плану дій з 
відновлюваної енергетики до 2030 року, Водневої 
стратегії України до 2030 року, Дорожньої карти з 
розвитку офшорної вітроенергетики. 

Графік 2.4.4. Виробництво «зеленої» електроенергії та встановлена потужність сектору ВДЕ, по видах,
станом на кінець 2021 року
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10 червня 2020 року між Урядом України та 
НКРЕКП, з однієї сторони, та двома провідними 
профільними асоціаціями – УВЕА та ЄУЕА, з іншої 
сторони, був укладений Меморандум про Взаємо-
розуміння щодо врегулювання проблемних питань 
у сфері відновлюваної енергетики України («Мемо-
рандум»).

Відповідно до умов Меморандуму, виробники 
з ВДЕ мали отримати виплати по заборгованості, 
що утворилася у ДП «Гарнатований покупець» пе-
ред виробниками з ВДЕ станом на 01 серпня 2020 
року, в термін – до 31.12.2021 року згідно із таким 
встановленим графіком:

• 40% заборгованості або 8,96 млрд грн – у VI 
кварталі 2020 року; 

• 60% заборгованості – щоквартально рівними 
частинами по 15% або по 3,36 млрд грн.
 
А також, починаючи з 01 серпня 2020 року, 

забезпечити повну та своєчасну поточну оплату 
ДП «Гарантований покупець» виробникам ВДЕ за 
продану ними електричну енергію.

 
Для оплати даної заборгованості НЕК «Укре-

нерго» отримало кредити від державних банків та 
випустило «зелені» єврооблігації. Проте, на час на-
писання цього Огляду, питання із заборгованістю 

не було повністю вирішене, і у ДП «Гарантований 
покупець» досі залишається заборгованість за 
2021 рік перед виробниками з ВДЕ.

2.5.1. КРЕДИТНІ УГОДИ
9 грудня 2020 року Постановою №1208 Кабі-

нету Міністрів України було передбачено надання 
НЕК «Укренерго» у 2020 році, відповідно до Зако-
ну України «Про Державний бюджет України на 
2020 рік», державних гарантій для забезпечення 
виконання боргових зобов’язань за кредитами (по-
зиками), що залучаються компанією у державних 
банках з метою погашення заборгованості перед 
ДП «Гарантований покупець».

На підставі отриманих державних гарантій, 31 
грудня 2020 року НЕК «Укренерго» підписало кре-
дитні угоді з трьома держбанками на отримання 
кредитів на загальну суму 10,25 млрд грн:

• 5 млрд грн від АТ «Ощадбанк»;
• 4 млрд грн від АТ «Укрексімбанк»;
• 1,25 млрд грн від АБ «Укргазбанк».

Однак, 16 січня 2021 року була опублікована 
настанова НКРЕКП, відповідно до якої ДП «Га-
рантований покупець» щонайменше 50% коштів, 
отриманих від НЕК «Укренерго» в рамках кредитів 

2.5. ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРОБЛЕМИ 
ЗАБОРГОВАНОСТІ НА РИНКУ ВДЕ 

Рисунок 2.5.1. Хронологія погашення заборгованості перед виробниками з ВДЕ в 2021 році
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наданих банками під гарантії держави, повинен 
був направити на погашення заборгованості перед 
ДП НАЕК «Енергоатом».

Платежі Гарантованого покупця виробникам з 
ВДЕ за отриманими кредитами були здійсненні у 
наступні строки та у таких сумах:

• 4 лютого 2021 року – 0,9 млрд грн;
• 12 лютого 2021 року – 2,23 млрд грн;
• 31 березня 2021 року – 1,5 млрд грн;
• 30 квітня 2021 року – 1 млрд грн;

2.5.2. ЗЕЛЕНІ ЄВРООБЛІГАЦІЇ СТАЛОГО 
РОЗВИТКУ

Законом України «Про Державний бюджет 
України на 2021 рік» передбачалась можливість 
надання Кабінетом Міністрів України державних 
гарантій НЕК «Укренерго» для залучення кредитів 
від міжнародних (європейських) та державних бан-
ків для фінансової стабілізації діяльності підпри-
ємства та ринку електроенергії загалом на суму до 
24 млрд грн.

11 жовтня 2021 року Кабінет Міністрів України 
надав державну гарантію НЕК «Укренерго» для за-
лучення позики шляхом розміщення євробондів на 
суму до 22,8 млрд грн.

3 листопада 2021 року НЕК «Укренерго» пові-
домило про успішно здійснений дебютний випуск 
п’ятирічних зелених єврооблігацій сталого розвит-
ку (Green and Sustainabilitylinked bonds) на суму 825 

мільйонів доларів США з дохідністю 6,875%. Євро-
облігації були випущені НЕК «Укренерго» під безу-
мовну та безповоротну державну гарантію України 
з цільовим направленням коштів всім виробникам 
електричної енергії з відновлюваних джерел.

Від випуску єврооблігацій НЕК «Укренерго» пе-
рерахувала ДП «Гарантований покупець» близько 
19,5 млрд грн для погашення заборгованості з оп-
лати електроенергії, виробленої з ВДЕ.

У листопаді 2021 року за рахунок отриманих 
від НЕК «Укренерго»коштів ДП «Гарантований по-
купець» здійснило оплату заборгованості за відпу-
щену у 2020 році електроенергію та частково за-
платило за електроенергію, відпущену у 2021 році, 
у розмірі 16,3 млрд грн всім виробникам з ВДЕ, 
окрім компаній ДТЕК ВДЕ.

У грудні 2021 року – січні 2022 року ДП «Га-
рантований покупець» здійснило розрахунки з 
компаніями ДТЕК ВДЕ за рахунок отриманих від 
НЕК «Укренерго» коштів у сумі 3,04 млрд. грн. 

Але навіть отримані кредити за залучені кошти 
шляхом розміщення державних облігацій, не доз-
волили оплатити всю заборгованість виробникам 
з ВДЕ.

Станом на 31 січня 2022 року у ДП «Гарантова-
ний покупець» відсутня заборгованість перед ви-
робниками з ВДЕ за 2020 рік, рівень розрахунків 
за 2021 рік складає 83,5 %.

Джерело: ДП «Гарантований покупець», ГС «УВЕА», 2021

Графік 2.5.2. Рівень розрахунків перед виробниками з ВДЕ у 2021 році
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Для здійснення повних розрахунків з виробни-
ками з ВДЕ за 2021 рік, необхідно погашення за-
боргованості НЕК «Укренерго» перед ДП «Гаранто-
ваний покупець» у сумі 11,3 млрд грн.

 В грудні 2021 року, Національна комісія з цін-
них паперів та фондового ринку в Україні допусти-
ла до обігу в Україні зелені облігації НЕК «Укренер-
го». Це означає, що тепер інвестувати у діяльність 
системного оператора зможуть і українці. Вперше 
зелені єврооблігації сталого розвитку стали до-
ступні на внутрішньому ринку України, до цього 
вони були доступні виключно на ринку міжнарод-
них цінних паперів.

2.5.3. ПРИЧИНИ ПОДАЛЬШОГО 
НАКОПИЧЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ 
ПЕРЕД ВИРОБНИКАМИ З ВДЕ

Головною причиною накопичення заборговано-
сті перед виробниками з ВДЕ є недостатній розмір 
тарифу на передачу, який за законодавством пови-
нен забезпечувати покриття економічно обґрунто-
ваних витрат Гарантованого покупця на виконання 

спеціальних обов’язків із купівлі електричної енер-
гії за «зеленим» тарифом.

З початку роботи нового ринку електричної 
енергії у 2019 році, тариф на передачу приймався 
без урахування повної оплати виробникам з ВДЕ. 
Така ж ситуація склалась із тарифом на 2022 рік. 
НКРЕКП прийняла тариф на передачу на 2022 рік 
без урахування 20% обсягу оплати виробникам з 
ВДЕ, посилаючись на зміни до Закону «Про аль-
тернативні джерела енергії», за якими 20% вар-
тості «зеленої» електроенергії має оплачуватись 
із держбюджету в якості фінансової підтримки 
ДП «Гарантований покупець». УВЕА брала активну 
участь в обговоренні тарифу на 2022 рік в НКРЕКП 
разом із народними депутатами, профільними асо-
ціаціями і торговельними палатами, та наполягала 
на включенні повної оплати виробникам з ВДЕ в 
тариф. Однак, тариф на передачу був прийнятий із 
дефіцитом для розрахунків з виробниками з ВДЕ, 
незважаючи на те, що в державному бюджеті на 
2022 рік не передбачені кошти на оплату цього 
дефіциту.

Джерело: НКРЕКП, 2021

Графік 2.5.3. Розмір тарифу на послуги з передачі електричної енергії НЕК «Укренерго», грн/МВт•год
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У лютому 2021 року Громадська організація 
«Рада захисту конкуренції та споживачів», що діє 
під егідою Ліги антитрасту (надалі – «Ліга»), звер-
нулася до Антимонопольного комітету України із 
заявою в рамках Закону України «Про державну 
допомогу суб’єктам господарювання» щодо неза-
конності «зеленого» тарифу як державної допомоги 
виробникам електричної енергії з альтернативних 
джерел енергії.

У своїй заяві Ліга стверджувала, що чинний ме-
ханізм підтримки є незаконним, оскільки реалізу-
ється за рахунок ресурсів держави, тобто коштів 
НЕК «Укренерго» та ДП «Гарантований покупець» 
та надає перевагу виробникам електроенергії з 
альтернативних джерел енергії перед іншими ви-
робниками електричної енергії. У заяві Ліга просила 
АМКУ прийняти рішення щодо визнання «зеленого» 
тарифу недопустимою державною допомогою та 
прийняти рішення про призупинення надання такої 
допомоги (зупинення розрахунків за «зеленим» та-
рифом) на час проведення такого розслідування.

У процесі розгляду заяви Ліги, АМКУ звернувся 
за роз’ясненнями до Міністерства енергетики Укра-
їни, НКРЕКП та провідних асоціацій, що об’єднують 
виробників електричної енергії з альтернативних 
джерел енергії.

Міненерго та НКРЕКП у своїх поясненнях заяви-
ли, що, на їх переконання, «зелений» тариф не може 
вважатися державною допомогою у відповідності 
до профільного закону. Водночас, УВЕА, УАВЕ, ЄУЄА 
та АСЕУ надали власні ґрунтовні пояснення щодо 
цього. На думку екпертів асоціацій, викладеній у ли-
сті-відповіді на звернення АМКУ, чинний механізм 
«зеленого» тарифу не може вважатися державною 
допомогою оскільки:

• кошти, що використовуються для розрахунків за 
«зеленим» тарифом не є коштами державного 
або місцевих бюджетів та не мають впливу на їх 
баланс;

• кошти, що використовуються для розрахунків за 
«зеленим» тарифом є де-факто коштами спожи-
вачів електричної енергії;

• Держава не здійснює ефективного контролю, 
а НЕК «Укренерго» та ДП «Гарантований по-
купець» не можуть вільно розпоряджатися кош-
тами, що використовуються для розрахунків за 
«зеленим» тарифом.

Також з огляду на те, що АМКУ у своїй діяль-
ності у сфері державної допомоги повинен врахо-
вувати акти вторинного законодавства ЄС у сфері 
державної допомоги та практику Суду ЄС, на під-
твердження своєї позиції асоціації посилалися на 
рішення Суду ЄС у справі C-405/16 P (Німеччина 
проти Єврокомісії) щодо визнання німецького ме-
ханізму підтримки виробників ВДЕ недопустимою 
державною допомогою.

Надалі, демонструючи проактивний підхід та 
готовність до співпраці з АМКУ та Міненерго, асо-
ціації замовили дослідження експерта ЄС з питань 
законодавства у сфері державної допомоги – про-
фесорки Флорентійської школи регулювання пані 
Лі Хенчер. Дослідження було проведене за участі 
юридичної фірми LCF Law Group як радника з пи-
тань українського законодавства. Результати дослі-
дження були презентовані у вересні 2021 року на 
нараді за участі представників Міненерго та АМКУ.

Окрім вже наведеного аргументу щодо невико-
ристання державних ресурсів у процесі функціону-
вання механізму «зеленого» тарифу, автори звіту за 
результатами дослідження зазначили що:

• елементи механізму «зеленого» тарифу мо-
жуть бути кваліфіковані як спеціальні обов’яз-
ки на ринку електричної енергії за критеріями 
Альтмарк, що виключає висновок про наявність 
переваги виробників ВДЕ перед іншими учасни-
ками ринку електроенергії;

• механізм «зеленого» тарифу в Україні не загро-
жує спотворенням конкуренції на ринку елек-
тричної енергії, оскільки виробники ВДЕ напря-
му не здійснюють продаж електричної енергії на 
організованих сегментах ринку.

Повний текст висновку за результатами дослі-
дження був переданий у розпорядження Міненерго 
та АМКУ для прийняття рішення та використання у 
процесі розробки перспективних політик підтримки 
відновлюваної енергетики України, таких як feed-in 
premium, контракти на різницю та «зелені» серти-
фікати. Наразі, асоціації разом зі своїми експерта-
ми продовжують слідкувати за розглядом даного 
питання та співпрацювати з Міненерго та АМКУ з 
метою забезпечення відповідності законодавства у 
сфері відновлюваної енергетики стандартам зако-
нодавства ЄС та недопущення порушень інтересів 
інвесторів в «зелену» енергетику України.

2.6. «ЗЕЛЕНИЙ» ТАРИФ
І ДЕРЖАВНА ДОПОМОГА
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Використання відновлюваних джерел енергії 
має ряд переваг у порівнянні з традиційною ге-
нерацією, яка значно залежить від цін на паливо, 
спричиняє забруднення довкілля та збільшує енер-
гозалежність країни. Але ідеальних технологій не 
існує. Ахіллесовою п’ятою «зеленої» генерації, осо-
бливо вітрових та сонячних електростанцій, яка 
перешкоджає її швидкому розвитку, є мінлива при-
рода такої генерації, що потребує необхідних мане-
врових потужностей в енергетичній системі.

Для балансування енергетичної системи є два 
варіанти: балансувати систему за допомогою ма-
неврових генеруючих потужностей та систем нако-
пичення енергії, або збалансувати саму «зелену» 
генерацію, шляхом використання так званих «зеле-
них» гібридних електростанцій», які стають дедалі 
більш поширеними у світі. Наразі світовими лідера-
ми з розвитку гібридних електростанцій є Австралія 
та Індія. Уряд останньої навіть затвердив спеціаль-
ні квоти підтримки для «зелених» гібридних елек-
тростанцій при проведенні аукціонів.

Таким чином, можливо об’єднати одразу кіль-
ка видів генерації з ВДЕ, коли у періоди «провалу» 
одного виду, наприклад, сонячної – у нічний час, 
загальна генерація електростанції буде підтриму-
ватись на стабільному рівні за рахунок іншого виду 
генерації, наприклад, вітрової генерації чи газового 
котла на біопаливі. Причому така «зелена» гібрид-
на електростанція може складатись з абсолютно 
будь-яких видів ВДЕ: гідро-, сонячних, вітрових, 
біопаливних чи навіть геотермальних видів гене-
рації. Більше того, часто в таких станціях вико-
ристовуються також системи накопичення енергії, 
які, по-перше, підвищують надійність роботи самої 
електростанції і, по-друге, можуть надавати допо-
міжні послуги енергетичній системі (балансування, 
вирівнювання частоти, тощо). Існує багато варіа-
цій гібридних електростанцій, головною метою має 
бути забезпечення прогнозованого і стабільного 
виробітку електроенергії.

Такі станції можна будувати у будь-якому масш-
табі: і для потреб підприємства, і для постачання 
електроенергії до регіональної чи національної 

мережі. Належним чином налаштована гібридна 
електростанція гарантує високий рівень надійності 
та безпеки постачання електроенергії, що критич-
но важливо в українських реаліях. Зазвичай поєд-
нують вітрову та сонячну генерації. Загалом існує 
кілька моделей поєднання сонячної та вітрової ге-
нерації в рамках єдиного енергетичного об’єкта.

Перша модель передбачає спільне використан-
ня підстанції та точки приєднання до мережі для 
ВЕС та СЕС. Друга модель передбачає інтеграцію 
сонячних панелей з вітротурбінами, що дозволить 
не використовувати окремий конвертор для СЕС, 
вартість якого сягає до 10% капітальних витрат 
на будівництво СЕС, і максимізує використання 
спільного гібридного конвертора. Використання 
обох варіантів призведе до значного скорочення 
капітальних та операційних витрат у порівнянні зі 
звичайними «зеленими» електростанціями. Відпо-
відно до досліджень міжнародної інженерної ком-
панії Aecom, спільна робота кількох видів «зеле-
ної» генерації спричиняє скорочення від 3 до 13% 
капітальних витрат та від 3 до 16% операційних 
витрат. Це скорочення відбувається за рахунок ви-
користання спільної енергетичної інфраструктури, 
більш ефективного використання земельної площі, 
розробки спільної проєктної документації, зокре-
ма, обов’язкової для об’єктів ВДЕ оцінки впливу на 
довкілля, оптимізації використання та обслугову-
вання генеруючого обладнання, тощо. Наприклад, 
будівництво СЕС Gullen Range в Австралії потужніс-
тю 10 МВт на території вже існуючої ВЕС потуж-
ністю 165 МВт, обійшлось на близько 5 млн дола-
рів дешевше, ніж окреме будівництво нової СЕС, 
відповідно до даних Австралійського агентства з 
відновлюваної енергетики – Arena. В той час як, 
будівництво гібридної електростанції Parc Cynog в 
Уельсі призвело до 10% економії капітальних ви-
трат лише за рахунок використання спільної енер-
гетичної інфраструктури.

Тим не менш, існують певні складнощі з функці-
онуванням вищезазначених моделей. Перш за все, 
підключення таких електростанцій та облік згенеро-
ваної ними електроенергії стане справжнім викли-
ком для органів державної влади, адже це питання 
є ще невпорядкованим та нестандартизованим в 
Україні. Крім того, у випадку коли тільки один вид 
генерації буде отримувати державну підтримку 
(наприклад, якщо діючий об’єкт ВДЕ, який працював 
за «зеленим» тарифом був трансформований у гі-
бридний), виникає проблема обліку електро енергії з 
конкретного джерела енергії і оплати за поставле-
ну в мережу електроенергію.

2.7. ГІБРИДНІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

Гібридні електростанції – це електро-
станції, що складаються з більш ніж од-
ного виду генерації, які об’єднані в єдину 
систему.
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Критики подібних проєктів також стверджують, 
що подібне близьке сусідство спричиняє значне 
зниження ефективності роботи сонячних панелей 
через тінь від вітряків. Проте, відповідно до дослі-
дження Берлінського науково-дослідного інституту 
Reiner Lemoine Institut, зниження продуктивності 
панелей буде сягати в середньому лише 1-2%.

Незважаючи на це, існує низка стратегічних 
переваг в українських реаліях для власників «зе-
лених» гібридних станцій у порівнянні з об’єктами 
генерації, які використовують лише один вид ВДЕ, 
насамперед через їх здатність забезпечувати про-
гнозований і стабільний рівень генерації. Завдяки 
цьому, власники «зелених» гібридних станцій, при 
виході з балансуючої групи ДП «Гарантований по-
купець», отримають значно більші можливості для 
продажу електричної енергії, як на всіх сегментах 
ринку, так і шляхом укладання корпоративних РРА.

Значно зменшуватиметься можливість виник-
нення і об’єм небалансів, за які виробники з ВДЕ 
несуть 100% відповідальність починаючи з 2022 
року, відповідно до Закону України №810-IХ «Про 
внесення змін до деяких законів України щодо 
удосконалення умов підтримки виробництва елек-
тричної енергії з альтернативних джерел енергії». 
Контрольований і передбачуваний рівень генера-
ції також дає змогу зменшити ризик її обмеження 
системним оператором та побудувати довгостроко-
ву ефективну бізнес-модель.

Варто також відзначити важливість «зелених» 
гібридних станцій для виробництва «зеленого» вод-
ню. Саме завдяки їх здатності забезпечувати ста-
більну генерацію електроенергії для тривалого жи-
влення електролізерів досягається максимальна 

ефективність виробництва водню. Так, наприклад, 
дослідження Массачусетського технологічного ін-
ституту демонструє, що «зелена» гібридна станція 
в Південній Європі, яка складається з вітрових і 
сонячних потужностей, забезпечує генерацію елек-
троенергії протягом 70% часу.

 
Але справжнє вікно можливостей для «зеле-

них» гібридних електростанцій з’являється в кон-
тексті запровадження механізму прикордонного 
вуглецевого коригування, який передбачає додат-
кове оподаткування товарів, що імпортуються до 
ЄС, при виробництві яких були значні викиди пар-
никових газів (прямі викиди), і який буде повноцін-
но застосовуватись з 1 січня 2026 року.

За таких умов електроенергія згенерована те-
пловою генерацією України стане неконкурентною 
на ринку ЄС, адже, відповідно до аналітичного до-
кумента «Вплив механізму вуглецевого коригуван-
ня імпорту на торгівлю України з ЄС» імпортер цієї 
електроенергії в ЄС з України буде сплачувати до-
датково 28-83 євро/МВт•год за СВАМ-сертифікати, 
що в 1,5-2,5 рази вище поточної вартості експорто-
ваної з України електроенергії.

Таким чином, українська генерація з ВДЕ має 
більш вигідні позиції при експорті електричної 
енергії до ЄС, адже на неї не буде покладатись до-
даткове оподаткування в рамках CBAM. Але при 
цьому виникає загроза співпадіння піків «зеленої» 
генерації в Україні та в країнах ЄС, що може мати 
негативний комерційний ефект. Саме тому ВДЕ про-
єкти, які здатні гнучко реагувати на цінові сигнали 
та попит на електроенергію, зокрема ГЕС, БіоЕС та 
гібридні електростанції, будуть мати стратегічні пе-
реваги у порівнянні з іншими видами генерації.

Джерело: ГС «УВЕА», 2021

Рисунок 2.7.1. Принцип роботи гібридної станції (ВЕС+СЕС+СНЕ) протягом доби
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Більше того, в перспективі ЄС передбачає мож-
ливість застосування CBAM і до непрямих викидів 
(викиди від виробництва спожитої електроенергії). 
Це особливо актуально для українських підпри-
ємств, які виробляють металургійну продукцію, 
мінеральні добрива та цемент, які, також «підпа-
дають» під дію CBAM. Ізольований режим функці-
онування «зелених» гібридних станцій, тобто для 
забезпечення власних потреб виробництва, має 
ряд переваг для таких підприємств, адже відкри-
вається можливість повністю задовольняти пого-
динні енергетичні потреби виробництва завдяки 
контролю загального графіку генерації електро-
енергії, для забезпечення його стабільної роботи. 
Таким чином, ці підприємства, споживаючи «зеле-
ну» електроенергію, будуть звільнені від можливої 
сплати додаткового податку на непрямі викиди 
при експорті своєї продукції до ЄС, що підвищить їх 
конкурентоспроможність на європейському ринку.

Робота гібридних станцій надзвичайно вигідна 
також і для системного оператора, адже вирішує 
найголовнішу проблему «зеленої» генерації – ба-
лансування. Гібридні електростанції зменшують 
фізичне навантаження на системного оператора 
шляхом забезпечення прогнозованої і стабільної 
генерації електроенергії за рахунок використання 
власного ресурсу для балансування. Витрішується 
також і фінансове питання, оскільки зникає потре-
ба обмежувати роботу об’єктів ВДЕ.

 

Наразі використання «зелених» гібридних елек-
тростанцій не передбачено в українському зако-
нодавстві. Безумовно, ця технологія поєднання 
кількох об’єктів ВДЕ в єдину генеруючу станцію 
досить нова і юридично складна для охоплення. Її 
закріплення у національних законодавствах лише 
починається у світі. Наприклад, лише нещодавно 
Польща та Греція закріпили гібридні електростан-
ції у своєму законодавстві, коли в більшості євро-
пейських держав цей процес ще триває. Загалом, 
щоб забезпечити збалансовану інтеграцію цієї 
технології в національний енергетичний ринок не-
обхідні відповідні технічні розрахунки, законодавчі 
напрацювання і розробка системи підтримки. Для 
початку розвитку гібридних установок в Україні, 
перш за все, необхідно виконати наступні кроки:

• Розробити відповідну нормативну та регуля-
торну бази для визначення національним зако-
нодавством різних типів гібридних генеруючих 
установок;

• Стандартизувати вимоги приєднання до мережі, 
процедури обліку згенерованої електроенергії 
та функціонування гібридних станцій.

Розробка відповідного законодавства необхід-
на не лише для побудови нових «зелених» гібридних 
електростанцій, але і для трансформації вже наяв-
них об’єктів ВДЕ. Це один із можливих варіантів 
одночасного вирішення поточних проблем балансу-
вання енергосистеми та подальшого розвитку ВДЕ, 
яким користуються провідні держави світу. 

Рисунок 2.7.2. Моделі інтеграції та функціонування різних генеруючих потужностей 

Джерело: ГС «УВЕА», 2021
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2.8.1. ВІТРОУСТАНОВКИ 
ДЛЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ

За оцінкою експертів УВЕА, мала та середня 
вітрогенерації, до яких відносяться вітроенерге-
тичні установки потужністю до 20 кВт та потужніс-
тю від 20 до 500 кВ, має досить гарні перспективи 
в Україні. Однак, у 2021 році цей сегмент вітрое-
нергетичного ринку країни розвивався в країні до-
сить повільно.

Значний ріст цін на енергоносії, перебої з елек-
троенергією, відсутність електромережі призвели 
до зростання зацікавленості побутових спожива-
чів у використанні домашніх сонячних станцій та 
вітроенергетичних установках для автономного 
й допоміжного електроживлення своїх будинків, 
фермерських господарств та невеликих господар-
ських об’єктів. Проте лідером «малої» генерації у 
2021 році залишались мережеві домашні сонячні 
станції, які працюють за «зеленим» тарифом. Нара-
зі таких дСЕС в Україні нараховується майже 40 ти-
сяч. За даними Держенергоефективності, загальна 
потужність домашніх СЕС в Україні на кінець 2021 
року вже досягла 1205,15 МВт, причому лише за 
рік було введено в експлуатацію понад 426,15 МВт.

Одним з головних бар’єрів, який стримує розви-
ток ринку домашніх вітроенергетичних установок 
малої генерації є вища, у порівнянні з домашніми 
сонячними станціями, вартість капітальних витрат 
та значно менший, ніж для сонячної генерації, «зе-
лений» тариф, а також більш складний монтаж та 
обслуговування.

Стати прибутковим бізнесом або повністю за-
мінити центральне енергопостачання – для малої 
вітрогенерації малоймовірно. Проте фахівці від-
значають і значні переваги малої та середньої 
вітрової генерації. Вітроустановки рятують спо-
живача там, де взагалі відсутнє централізоване 
енергопостачання або є сезонне «просідання» ви-
робітку електроенергії з сонячних станцій. Вітро-
ва установка забезпечує власнику відновлюваний 
безкоштовний ресурс, споживач зменшує залеж-
ність від системи енергопостачання та вирішує 
проблеми з нестабільною напругою.

Недоліком же сонячної генерації є її залежність 
від часу доби та сезону. Сонячні установки найбільш 
активно працюють періодами: вдень, коли є сонячна 
енергія та влітку, коли довгий світловий день. Взим-
ку сонячна станція працює на 10-15% від свого літ-
нього потенціалу. Тому ефективна робота сонячної 

системи передбачає встановлення акумуляторних 
батарей – бюджетних свинцево-кислотних, які ма-
ють відносно невеликий строк служби, або більш 
дорогих літій-іонних батарей.

Важливі зміни в законодавстві, які стосували-
ся малої вітроенергетики, відбулися у 2019 році. 
Змінами до Закону «Про альтернативні джере-
ла енергії» потужність малих вітроустановок для 
домогосподарств була збільшена до 50 кВт, був 
встановлений тариф на рівні 11,63 євроцентів 
за кВт•год. При цьому, для електроенергії, виро-
бленої з енергії сонячного випромінювання генеру-
ючими установками приватних домогосподарств, 
встановлена потужність яких не перевищує 30 кВт, 
тариф становив 18,09 євроцентів за кВт•год.

2.8. РОЗПОДІЛЕНА ГЕНЕРАЦІЯ
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Проте, навіть літій-іонні батареї не вирішують 
проблему недостатності енергії взимку, їм все одно 
потрібно від чогось заряджатися. Вирішенням про-
блеми може стати використання разом із сонячною 
системою вітроустановки, тобто використання ком-
бінованої системи «сонце + вітер». 0,8 кВт вітру ви-
робляє за типовий зимовий день стільки ж енер-
гії, що і сонячна станція потужністю 20-25 кВт.

Вище згаданими змінами до Закону «Про аль-
тернативні джерела енергії» було введено катего-
рію «комбіновані вітро-сонячні генеруючі сис-
теми» з тарифом 16,37 євроцентів за кВт•год. 
Очікувалось, що прийняті зміни стимулюють розви-
ток більш збалансованих систем «сонце + вітер», які 
генерують електроенергію упродовж року незалеж-
но від сезону. На жаль, плани Уряду щодо розвитку 
комбінованих систем розподіленої генерації вияви-
лись декларативними. Хоча Верховна Рада України 
проголосувала за введення комбінованих вітро-со-
нячних систем для домогосподарств ще наприкінці 
квітня 2019 року, тариф для комбінованих систем 
був встановлений НКРЕКП лише в серпні 2019 року, 
а з 1 січня 2020 року, тобто вже через 4 місяці, був 
знижений на 25% – до 12,28 євроцентів за кВт•год. 

Ця затримка, а потім суттєве зниження тарифу, 
за висновками УВЕА, зробило використання вітроге-
нераторів в таких системах економічно непривабли-
вим. Тому сьогодні оформлювати домашні системи, 
які складаються з сонячної та вітрової установок як 
«комбіновані», користувачі не поспішають, бо для 

комбінованої станції «зелений» тариф значно ниж-
чий, ніж для сонячної установки. 

 
На жаль, офіційної інформації щодо кількості 

встановлених автономних систем малої електроге-
нерацій немає, до офіційної статистики потрапля-
ють тільки ті сонячні і вітрові установки домогос-
подарств, які отримали «зелений» тариф. 

 
Відповідно до даних Держенергоефективності 

України, в Україні серед отримувачів «зеленого» 
тарифу представлено тільки 4 вітроустановки і 8 
комбінованих станцій загальною встановленою по-
тужністю 0,321 МВт. станом на кінець 2021 року, 
хоча тисячі домогосподарств вже використову-
ють вітро-сонячні системи для покриття власного 
споживання. За даними компаній, які працюють 
на ринку малої вітрогенерації, лише за 2021 рік 
в домогосподарствах країни було встановлено 
близько 60 малих вітроустановок. У 2021 році 
вітроустановки, які отримують «зелений» тариф 
згенерували 1 639 кВт•год, а комбіновані станції – 
163 148 кВт•год.

Проте, з урахуванням передбаченого законо-
давством подальшого зниження розміру «зелено-
го» тарифу, очікуванням підвищення вартості елек-
троенергії в ОЕС України та стану електромереж, 
експерти УВЕА та власники домашніх сонячних та 
вітрових установок оцінюють ринок енергогенеру-
ючих систем домогосподарств в Україні як досить 
складний, але перспективний.

Таблиця 2.8.1.1. Домашні вітроустановки та комбіновані станції, які отримують «зелений» тариф, станом на 31 грудня 2021 року

Область

ВЕС Комбіновані (ВЕС+СЕС)

Кількість 
станом на 
01.01.2022

Встановлена потужність 
генеруючих установок 

(МВт) станом на 
01.01.2022

Кількість 
станом на 
01.01.2022

Встановлена потужність 
генеруючої установки 

(МВт) станом на 
01.01.2022

Всього по Україні  4 0,057 8 0,264

Волинська область 1 0,02   

Дніпропетровська область 1 0,03 1 0,05

Донецька область   1 0,0242

Закарпатська область 1 0,004   

Кіровоградська область   1 0,05

Миколаївська область   1 0,05

Сумська область   1 0,05

Тернопільська область   2 0,01

Херсонська область 1 0,003   

Київська область   1 0,03

Джерело: Держенергоефективності, ГС «УВЕА», 2021
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2.8.2. ВІТРОТУРБІНИ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ 
МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

Ще одним перспективним для використання 
вітроенергетичних технологій в Україні є сегмент 
малого та середнього бізнесу. Постійне зростання 
ціни на електроенергію для підприємств протягом 
року, яка на кінець 2021 року перевищила 5 грн 
за кВт•год (ред. в 2022 році очікується подальше 
зростання цін), змушує підприємців шукати аль-
тернативи централізованому електропостачан-
ню. Якщо врахувати ще й той факт, що сезонність 
споживання електроенергії на підприємствах 
співпадає з сезонністю генерації на ВЕС (взимку 
збільшується споживання як електроенергії, так й 
генерація за рахунок вітру), саме вітроенергетика 
стає економічно і екологічно доцільною альтерна-
тивою і рішенням проблеми дорогої електроенергії 
для підприємств. Підтвердженням перспективнос-
ті цього сегменту вітроенергетичного ринку країни 
є значне збільшення у 2021 році зацікавленості 
вітроенергетичними технологіями з боку представ-
ників малого і середнього бізнесів.

Успішним прикладом використання енергії віт-
ру для середнього бізнесу є Зборівська птахофа-
брика, місто Зборів в Тернопільській області, на 
території якої у 2018-2019 роках були встановлені 
три вітротурбіни Vestas V 47 потужністю 660 кВт 
кожна. Наразі «зелену» електроенергію отримує 
не лише птахофабрика, а й жителі міста Зборів. 

У 2022 році експерти УВЕА очікують щонаймен-
ше 20 МВт нових вітроенергетичних потужностей, 
встановлених для покриття власного споживання 
електроенергії підприємствами. Цікаво, що гео-
графія таких проєктів з встановлення автономних 
генеруючих систем за рахунок вітру на підприєм-
ствах малого та середнього бізнесу охоплює різні 
області країни – від західної України до Маріуполя. 
Генерація чистої електроенергії такими вітрое-
нергетичними установками потужністю до 2 МВт 
здійснюватиметься без встановлення «зеленого» 
тарифу.
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10 грудня 2021 року в науковому журналі 
Energies була опублікована стаття «Правове ре-
гулювання водню в Німеччині та Україні як пе-
редумова енергетичного партнерства та енер-
гетичного переходу», підготовлена Мариною 
Гріцишиною, Членом Правління УВЕА, радником 
Sayenko Kharenko та Наталією Гутаревич, старшим 
юристом Sayenko Kharenko.

Стаття містить детальний аналіз правового 
регулювання виробництва «зеленого» водню в 
Німеччині та Україні та можливості виробництва 
«зеленого» водню для збільшення гнучкості енер-
гетичної системи України.

Щоб зрозуміти перспективи реалізації водневих 
проєктів в Україні та визначити ключові бар’єри їх 
запровадження, УВЕА у вересні 2021 року провела 
опитування щодо перспектив розвитку відновлю-
ваної генерації для виробництва «зеленого» водню 
серед своїх компаній-членів. В опитуванні взяли 
участь дев’ять компаній, у тому числі основні ви-
робники електроенергії з енергії вітру, виробник 
вітрових турбін та низка консалтингових компаній.

Запитання до респондентів стосувалися:
• впливу розвитку виробництва «зеленого» вод-

ню на збільшення потужностей ВДЕ;
• перспектив реалізації проєктів із виробництва 

«зеленого» водню респондентами;
• потенціалу проєктів «зеленого» водню як пере-

думови для реалізації проєктів ВДЕ на ринко-
вих умовах;

• розробки регуляторної бази для реалізації вод-
невих проєктів в Україні.

Для уточнення поглядів компаній-членів УВЕА, 
Німецько-українським енергетичним партнер-
ством до анкети було додано питання про можливі 
наслідки співпраці з Німеччиною для українських 
суб’єктів господарювання. 

Майже всі опитані погодились, що виробництво 
«зеленого» водню є перспективним напрямком біз-
несу, який може вплинути на збільшення потуж-
ностей ВДЕ в Україні. 

Причини для виробництва «зеленого» водню, на 
думку кожної компанії, різні. Одні компанії вважа-
ють «зелений» водень поштовхом до подальших ін-

новацій, інші – вважають, що цей напрямок значно 
підвищить попит на «зелену» енергію в Україні, у 
зв’язку із «зеленим» переходом, та збільшить по-
требу у вітровій генерації для виробництва водню 
і його подальшого споживання в Україні та поста-
чання за кордон. В той же час, слід враховувати, 
що більше половини компаній, які брали участь в 
опитуванні, вже планують реалізовувати проєкти 
із виробництва «зеленого» водню в Україні. 

Незважаючи на усі позитивні відгуки, члени 
УВЕА згадали також й про перешкоди на шляху до 
збільшення потужностей з ВДЕ з метою реаліза-
ції українських водневих проєктів. Серед основних 
бар’єрів було визначено:

• правове та політичне поле;
• відсутність корпоративних договорів купівлі-про-

дажу електричної енергії та аукціонів для від-
новлюваної генерації;

• відсутність технічних регламентів для водню, 
вартості його транспортування (передачі) та 
митного регулювання;

• відсутність належного планування девелопмен-
ту проєктів «зеленого» водню державою;

• невизначеність щодо споживачів і цін;
• відсутність системи гарантій походження;
• відсутність стратегії та інфраструктури.

Водночас, не всі компанії вважають водневі 
проєкти ефективною передумовою для реалізації 
проєктів ВДЕ на ринкових умовах. Лише три ком-
панії з дев’яти підтвердили таку можливість, а ос-
новною причиною цьому є високі ціни на «зелений» 
водень. З огляду на такий результат, варто відзна-
чити важливість передбачення системи підтримки 
для виробництва «зеленого» водню.

Більше того, один з респондентів підняв про-
блему «курки та яйця» у своїй відповіді, а саме з 
точки зору високої вартості «зеленого» водню, яка 
стримує попит на продукт і, відповідно, гальмує ін-
вестиції в галузь. Згідно з дослідженням, вартість 
«зеленого» водню становить 4–6 доларів США за 
1 кг порівняно з 1–2 долари США за 1 кг водню, 
виробленого за рахунок викопного палива. З огля-
ду на це стає зрозуміло, що, перш за все, має бути 
досягнутий паритет витрат між «зеленим» воднем 
та воднем, виробленим за рахунок викопного па-
лива. Саме за такої умови буде створений конку-
рентний ринок «зеленого» водню.

2.9. ВІТРОЕНЕРГЕТИКА
І «ЗЕЛЕНИЙ» ВОДЕНЬ
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Щодо перспектив співпраці України з Німеччи-
ною у сфері «зеленого» водню в рамках енергетич-
ного партнерства, то п’ять українських компаній 
вірять у позитивні наслідки такого партнерства. У 
той же час, всі інші компанії занепокоєні невизна-
ченістю такої співпраці, пов’язаною з відсутністю 
чітких умов співпраці для українських компаній.

На думку більшості учасників опитування, не-
обхідно внести наступні зміни до законодавства 
України для стимулювання запуску ринку «зеле-
ного» водню в Україні: запровадити корпоративні 
РРА та системи гарантій походження, визначити 
основні правила виробництва та транспортуван-
ня водню, напрацювати схеми стимулювання «зе-
леного» водню та розробити і прийняти Водневу 
стратегію України.

За результатами проведеного аналізу автора-
ми у статті було доведено, що: Україна та Німеч-
чина мають низку передумов для розвитку енер-
гетичного партнерства та здійснення «зеленого» 
енергетичного переходу країн. 

Україна має високий потенціал для розвитку 
ВДЕ, що є передумовою для виробництва «зелено-
го» водню не лише для власних потреб, а й для екс-

порту до Німеччини. Таким чином Німеччина змо-
же покрити свою внутрішню потребу в «зеленому» 
водні та досягти своїх цілей щодо кліматичної ней-
тральності. У той же час, щоб реалізувати ці мож-
ливості, важливо усунути істотну різницю в рівні 
розвитку нормативно-правової бази. Розробка та 
прийняття нормативних актів для водню в Україні 
відбувається значно повільніше, ніж у Німеччині. 

Україна лише розпочала роботу над Водневою 
стратегією, а Німеччина вже прийняла не лише 
стратегію, а й регулювання для виробництва вод-
ню із системою підтримки та водневих мереж. У 
той же час, через відсутність регулювання водне-
вих проєктів в Україні, інвестори не можуть оціни-
ти економічні перспективи реалізації таких проєк-
тів на нинішньому етапі. Заявлені пілотні проєкти 
в Україні можуть бути реалізовані за підтримки 
держави або за рахунок спеціального фінансуван-
ня. Однак за ринкових умов реалізація водневих 
проєктів в Україні поки що неможлива.

Подальші рекомендації щодо усунення вище-
вказаних бар’єрів:
• Необхідно прискорити розвиток норматив-

но-правової бази в Україні та її гармонізації з 
Німеччиною з урахуванням вже існуючих норм 
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та зобов’язань України у цій сфері. Серед них 
пріоритетними є (i) стандарти безпеки викори-
стання водню в різних технічних процесах, (ii) 
регулювання дозвільної бази для використання 
водню в підприємницькій діяльності, (iii) закла-
дення основ ринку «зеленого» водню (гарантії 
походження електроенергії та водню, система 
підтримки для реалізації проєктів із «зеленого» 
водню). Наявність спільних німецько-українських 
проєктів із «зеленого» водню на місцевому рівні 
також може сприяти усуненню цього бар’єру.

• Необхідно усунути невизначеність щодо мож-
ливих технічних обмежень. Логістичні питання 
транспортування «зеленого» водню з України 
до Німеччини ще залишаються предметом об-
говорення. Оператор ГТС та інші учасники ринку 
розглядають різні підходи до цих питань. Врахо-
вуючи, що газопровід потребує модернізації для 
транспортування «зеленого» водню, як можливе 
рішення розглядається будівництво окремого 
водневого трубопроводу. Крім питань транспор-
тування, виробництво водню потребує викори-
стання водних ресурсів та спеціальних дозволів 
на цю діяльність, але ці питання ще недостатньо 
проаналізовані.

• Необхідно розпочати та активізувати науко-
во-технічні дослідження щодо впливу водню на 
потенційно існуючу логістичну інфраструктуру 
(газопровід) як у Німеччині, так і в Україні, до-
статність інших природних ресурсів (води) для 
виробничих цілей та техніко-економічне обґрун-
тування будівництва окремого трубопроводу між 
Україною та Німеччиною. 

• Необхідно збільшити встановлені потужності 
ВДЕ, однак реалізація проєктів ВДЕ може бути 
обмежена через відсутність в Україні балансую-
чих потужностей. Потужності електролізерів для 
виробництва водню можна розглядати як варі-
ант підвищення гнучкості енергетичної системи, 
але цей підхід поки не розглядається.

• Необхідно розглянути та проаналізувати мож-
ливі рішення щодо підвищення гнучкості україн-
ської енергетичної системи за допомогою елек-
тролізерів для виробництва водню.

• Необхідно усунути невизначеність щодо наяв-
ності споживачів «зеленого» водню. Вартість 
«зеленого» водню вища, ніж викопне паливо, і 
наразі попит на «зелений» водень не настільки 
високий, як очікується у 2030 році. З цієї причини 
однією з головних проблем інвесторів у водневі 
проєкти є складність у знаходженні споживача 
«зеленого» водню. Хоча ринкові тенденції щодо 
витрат, пов’язаних з викопним паливом, необхід-
но також враховувати.

• Необхідно провести аналіз структури вироб-
ництва водню в Україні та Німеччині, розробити 
чіткі сценарії використання «зеленого» водню, 
чітке обґрунтування переваг його використання 
та на основі вищенаведеного, визначити перелік 
потенційних споживачів «зеленого» водню.

2.9.1. ПІЛОТНІ ПРОЄКТИ ІЗ ВИРОБНИЦТВА 
«ЗЕЛЕНОГО» ВОДНЮ В УКРАЇНІ

Незважаючи на те, що в Україні досі не прийня-
та національна Воднева стратегія, низка компаній 
вже готові запропонувати свої водневі проєкти 
національним та міжнародним інвесторам. Варто 
нагадати, що відповідно до розрахунків Інституту 
відновлюваної енергетики НАН України, представ-
лених у Білій книзі УВЕА «Офшорна вітроенергети-
ка та «зелений» водень: підкорення нових енерге-
тичних потужностей України», загальний потенціал 
середньорічного виробництва «зеленого» водню в 
Україні становить близько 505 млрд м3.

Такі члени УВЕА як MCL Group, Еко-Оптіма та 
Вуглесинтезгаз Україна вже гучно представили 
свої пілотні проєкти із виробництва «зеленого» 
водню, а компанія ДТЕК ще влітку 2020 року пер-
шою з українських компаній приєдналася до асо-
ціації Hydrogen Europe. Представники компаній 
вважають, що масштабне виробництво та вико-
ристання водню в Україні у комплексі з потужним 
розвитком відновлюваної енергетики дозволить 
декарбонізувати енергетичний сектор, інфраструк-
турну галузь та промисловість.

ПІЛОТНИЙ ПРОЄКТ «ЗЕЛЕНИЙ» ВОДЕНЬ 
ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО СПОЖИВАЧА» 
ВІД КОМПАНІЇ MCL GROUP

У квітні 2021 року компанія MCL Group пред-
ставила під час щорічної конференції УВЕА «Вітро-
енергетичний сектору України: перехід від «зелено-
го» тарифу до ринкових умов» свій пілотний проєкт 
із застосування вітрової енергетики для виробни-
цтва «зеленого» водню. Проєкт планується до реа-
лізації на півночі Рівненської області і передбачає 
локальне використання «зеленого» водню без його 
транспортування. Компанія переконана, що такий 
«гібридний» проєкт зможе ефективно вирішити 
проблеми балансування та диспетчерських обме-
жень. Майбутній вітропарк «Володимирець» скла-
датиметься з 12 інноваційних вітротурбін по 6 МВт 
кожна, загальною потужністю 72 МВт. Генератори 
буде розташовано біля села Довговоля Варасько-
го району Рівненської області. Спеціалісти MCL ін-
формують, що прогнозоване виробництво електро-
енергії складатиме біля 240 ГВт•год на рік.

Наразі девелопери проєкту проводять техні-
ко-економічні розрахунки дільниці з виробництва 
«зеленого» водню, а саме обирають тип та потуж-
ність основного електролізеру та інфраструктур-
ного технологічного обладнання (включно з систе-
мами накопичення та зберігання електроенергії), 
триває вибір земельної ділянки з урахуванням 
оптимальної логістики. 

Концепцією проєкту передбачено 100% реалі-
зації «зеленого» водню на підприємствах з вироб-
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ництва аміачних добрив, цементу та цегли, або, 
навіть, комунальних домогосподарствах.

Фахівці компанії інформують, що розробку 
дільниці з виробництва «зеленого» водню прово-
дять спільно з представниками кількох європей-
ських компаній з виробництва електролізерів. Це 
дозволить перейти від теорії до вже реалізованої 
практики.

За оцінками спеціалістів компанії MCL, впро-
вадження проєкту має відбутися протягом 2023 – 
2025 років. Реалізація пілоту передбачається із 
залученням іноземного капіталу, тому команда ак-
тивно працює над пошуком інвестиційних партнерів. 
Наразі проєкт реалізується за власні кошти MCL.

ЕКО-ОПТІМА – УЧАСНИК МІЖНАРОДНОГО 
ПРОЕКТУ «H2EU+STORE» З ВИРОБНИЦТВА 
ТА ПОСТАЧАННЯ «ЗЕЛЕНОГО» ВОДНЮ

Компанія Еко-Оптіма стала учасником проєкту, 
який передбачає що водень, вироблений за раху-
нок вітрової і сонячної генерацій, буде виробляти-
ся в Україні і зберігатися для сезонного попиту в 
Центральній Європі в майбутньому. 

З метою прискорення та нарощування вироб-
ництва«зеленого» водню для Європи, що є життє-
во важливим для кліматично нейтрального май-
бутнього європейського енергопостачання, було 
створено міжнародне галузеве партнерство, що 
складається з Bayerngas GmbH, bayernets GmbH, 
Eco-Optima LLC, Open Grid Europe GmbH та RAG 
Austria AG. В рамках цього партнерства розробле-
ний Проєкт «H2EU+Store». 

Передбачається, що поетапно до 2050 року 
«зелений» водень, вироблений у Західній Україні, 
буде подаватися в міжнародну газотранспортну 
мережу Західної України і в подальшому транспор-
туватися до сховищ енергії RAG Austria AG по газо-
проводах Словаччини та Австрії.

«Н2ЕУ+Store» з одного боку створить необхідні 
потужності для виробництва відновлюваної елек-
троенергії та водню в Україні, а з іншого призведе 
до розширення обсягів зберігання енергії в Австрії 
та Німеччині, що супроводжуватиметься адаптаці-
єю у сфері транспортування газу до Центральної 
Європи.

2.9.2. ОФШОРНА ВІТРОЕНЕРГЕТИКА 
ДЛЯ «ЗЕЛЕНОГО» ВОДНЮ

В свою чергу компанія Вуглесинтезгаз Україна, 
дочірня компанія ТОВ «Нафтогаз Україна», члена 
УВЕА, має ще більш амбітні плани. Компанія ви-
вчає перспективи будівництва ВЕС в акваторії Чор-
ного моря для виробництва «зеленого» водню та 
його подальшого внутрішнього споживання. Укра-
їна має технічні та інфраструктурні потужності для 
будівництва та підключення офшорних вітрових 
електростанцій. Крім того, є можливість розвитку 
національного виробництва комплектуючих для 
офшорних ВЕС, наприклад, виготовлення морських 
фундаментів.

Як зазначалось у Щорічному вітроенергетич-
ному Огляді УВЕА 2020 року, за оцінками Світово-
го банку, на українське узбережжя припадає більш 
ніж половина технічного потенціалу вітрової енер-
гії Чорного моря – близько 250 ГВт. 

Рисунок 2.9.1. Схема транспортування «зеленого» водню до ЄС компанії «ЕкоОптіма»

Джерело: ТОВ «ЕкоОптіма»
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Для майбутнього промислового парку в Вуг-
лесинтезгаз Україна розглядали дві акваторії – 
на схід та захід від Одеси, поблизу від портових 
міст Очаків у Миколаївській області і Чорноморськ 
на Одещині. За словами дослідників, глибини та 
швидкість вітру на ділянках шельфу однакові, а 
саме: мілководдя з глибинами до 20 м, висока се-
редня швидкість вітру – близько 8 м/с на висоті 
150 м. Переваги двох планованих майданчиків – у 
відсутності великої кількості суднохідних шляхів та 
придатній береговій інфраструктурі.

Для вітропарку загальною потужністю 60 МВт 
фахівці запропонували варіанти використання віт-
ротурбін одиничною потужністю 6 і 10 МВт.

Важливу роль у проєкті відіграватиме розви-
ток місцевого виробництва. За даними компанії, у 
2012-2013 роках група Нафтогаз Україна розро-
бляла Одеське газове родовище, де всі металокон-
струкції морських стаціонарних платформ виготов-
лялись в Криму на базі ДАТ «Чорноморнафтогаз». 
Тож досвід, спеціалісти та інженерний потенціал у 
компанії є. Крім того, в Україні є виробники сучас-
них антикорозійних систем, що повністю відповіда-
ють світовим стандартам. Як уже зазначалося, в 
Україні також можна виготовляти фундаменти для 
встановлення офшорних вітротурбін. Наразі такі 
конструкції можуть виготовляти миколаївські спе-
ціалісти суднобудівної галузі.

Щодо продажу згенерованої електроенергії, то 
компанією розглядаються різні варіанти, в тому 
числі укладання корпоративних РРА щодо поста-
чання «зеленої» енергії безпосередньо замовникам.

Також опрацьовуються варіанти використання 
офшорного вітропарку як основного постачаль-
ника електроенергії для виробництва «зеленого» 
водню. Фахівці розглядають різні версії: від під-
ключення до наземної мережі до автономної ро-
боти вітропарків спільно з платформами, на яких 
встановлені електролізери для виробництва «зе-
леного» водню. Значним досягненням УВЕА із сти-
мулювання розвитку офшорної вітроенергетики в 
Україні стало включення розвитку офшорної вітро-
енергетики та «зеленого» водню до Національного 
плану дій з розвитку відновлюваної енергетики на 
період до 2030 року. 

Відповідно до оптимістичних розрахунків УВЕА, 
роком запуску перших офшорних вітроелектростан-
цій в Україні може бути вже 2028 рік. Починаючи з 
2028 року в експлуатацію щорічно можна вводити 
щонайменше по 100 МВт офшорних вітроенерге-
тичних потужностей. Прогнозується що, перші оф-
шорні вітроенергетичні проєкти будуть реалізовані 
саме для виробництва «зеленого» водню, проте в 
перспективі, офшорні ВЕС зможуть також висту-
пати в якості інтерконекторів, які з’єднуватимуть 
Україну з енергетичною системою Європи.
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Відповідно до положень Закону №810-ІХ, прий-
нятого влітку 2020 року, нові вітроелектростанції, 
які будуть введені в експлуатацію після 2022 року, 
вже не матимуть змоги постачати вироблену ними 
електроенергію за «зеленим» тарифом. З іншого 
боку, здешевлення та підвищення ефективності віт-
роенергетичних технологій сприяє їх використанню 
в ринкових умовах. Саме ця тенденція сьогодні про-
слідковується в багатьох країнах світу, які активно 
впроваджують вітроенергетичні технології.

Питання подальшого розвитку вітроенергетич-
ного сектору в ринкових умовах є ключовим для на-
ціональної вітроенергетики. Беззаперечним є те, що 
подальші умови розвитку вітрової енергетики зале-
жать від мудрої та доцільної державної політики.

За результатами 2021 року, частка ВДЕ (без ве-
ликих ГЕС) в електрогенерації країни досягла 8,1%. 
У прийнятому в листопаді 2021 року Міністерством 
енергетики України Прогнозному балансі виробни-
цтва електроенергії ОЕС України на 2022 рік перед-
бачається збільшення частки ВДЕ (без великих ГЕС) 
до 9,2%, зокрема «вітрової» генерації до 3,6%.

Відповідно до прийнятої в 2017 році Енерге-
тичної Стратегії України до 2035 року частка ВДЕ 
в енергетичному балансі України має скласти 25%. 
Більш амбітна мета закладена у Національній еко-
номічній стратегії до 2030 року, згідно якої частка 
ВДЕ в енергетичному балансі України має досяг-
ти 25% вже у 2030 році. За даними Міністерства 
енергетики України, наразі ведеться активна ро-
бота з оновлення Енергетичної Стратегії України 
з горизонтом планування до 2050 року і розробка 
Національного плану дій з розвитку відновлюваної 
енергетики на період до 2030 року.

Для досягнення цілей, поставлених перед га-
луззю відновлюваної енергетики України, зокрема 
вітроенергетики, на зміну «зеленому» тарифу мають 
прийти ринкові механізми стимулювання розвитку 
сектору.

Одним з таких механізмів, широко розповсю-
джених в світі, є аукціони з відновлюваних джерел 
енергії. Проведення першого аукціону з розподілу 
квот державної підтримки проєктів ВДЕ (так зва-
них «зелених» аукціонів) в Україні було передбачено 
ще в 2019 році Законом України «Про внесення змін 
до деяких законів України щодо забезпечення кон-

курентних умов виробництва електричної енергії з 
альтернативних джерел енергії» № 2712-VIII від 25 
квітня 2019 року. І хоча протягом 2020-2021 років 
були прийняті необхідні законодавчі акти, спрямо-
вані на проведення аукціонів з ВДЕ, ринок досі очі-
кує на їх проведення. Як вже багато разів зазначали 
експерти УВЕА, проведення «зелених» аукціонів під-
вищило б конкуренцію серед інвесторів, результа-
том чого б стало зниження ціни на електроенергію 
для споживачів. Адже, відповідно до прийнятого в 
Україні законодавства щодо аукціонів з ВДЕ, пере-
магають ті виробники електроенергії, які пропону-
ють нижчу ціну у межах квот наданих державою.

Іншим ефективним і популярним в країнах Єв-
ропи стимулом для розвитку вітроенергетичних по-
тужностей є механізм «зелених» надбавок (feed-in 
premium). 26 серпня 2021 року Міністерством енер-
гетики України був опублікований проєкт Закону 
України «Про внесення змін до деяких законів Укра-
їни щодо стимулювання виробництва електричної 
енергії з альтернативних джерел енергії на ринко-
вих засадах» (надалі – «Законопроєкт»).

Законопроєктом, спрямованим на імплемен-
тацію механізму Feed-in-Premium/Контрактів на 
різницю, передбачається можливість виробникам 
ВДЕ оптимізувати свої доходи та небаланси у разі 
виходу із балансуючої групи Гарантованого покуп-
ця. Зокрема, відповідно до опублікованих положень 
Законопроєкту виробники ВДЕ мають право:

• виходити з балансуючої групи Гарантованого по-
купця;

• вільно продавати електричну енергію на ринку з 
можливістю отримання надбавки у вигляді різ-
ниці між встановленим «зеленим» тарифом або 
аукціонною ціною чи ринковою ціною.

Законопроєктом також передбачається вдоско-
налення аукціонної моделі підтримки відповідно до 
кращих світових практик.

УВЕА підтримує запровадження механізму Feed-
in-Premium/Контрактів на різницю для надання 
виробникам ВДЕ можливості продавати електрое-
нергію на ринку. При цьому найважливішим при під-
тримці законопроєкту є додержання принципу до-
бровільності при виборі системи стимулювання. 
Виробники з ВДЕ самостійно мають право обирати 
чи залишитись на системі підтримки через «зеле-
ний» тариф, чи перейти на механізми стимулювання 

2.10. НОВІ МЕХАНІЗМИ 
СТИМУЛЮВАННЯ ВІТРОГЕНЕРАЦІЇ
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Feed-in-Premium/Контрактів на різницю та вийти з 
балансуючої групи Гарантованого покупця.

Хоча подання Законопроєкту на розгляд до Вер-
ховної Ради України очікувалось ще в 2021 році, 
проте на час написання цього Огляду вітроенер-
гетичного ринку України за 2021 рік, цього не від-
булось. УВЕА закликало Міністерство енергетики 
України доопрацювати текст законопроєкту з ура-
хуванням правок, наданих асоціацією, та наголоси-
ла на необхідності як можна швидшого введення 
механізму стимулювання Feed-in-Premium/Контр-
актів на різницю в Україні.

Повноцінною альтернативою державній під-
тримці виробництва електроенергії з ВДЕ можуть 
бути корпоративні РРА. Проте, на сьогодні україн-
ське законодавство не містить спеціального ре-
гулювання щодо корпоративних PPA. І хоча відпо-
відно до Закону України «Про ринок електричної 
енергії» виробники ВДЕ можуть продавати виро-
блену електричну енергію на різних сегментах рин-
ку, що є передумовою для розвитку корпоративних 
РРА в Україні, однак, для впровадження і ефектив-
ності роботи механізму корпоративних РРА в Укра-
їні необхідні деякі законодавчі зміни.

З введенням механізму корпоративних РРА 
тісно пов’язане й питання гарантії походження 
електричної енергії. Гарантія походження має під-
твердити, що електрична енергія, яку споживає 
підприємство, дійсно була вироблена з ВДЕ.

Підтвердження походження електроенергії з 
ВДЕ матиме особливу важливість, починаючи з 
2026 року в рамках впровадження Європейським 
Союзом CBAM. Відповідно до «Дослідження впли-
ву на економіку України від впровадження CBAM 
Європейським Союзом», проведеного Київською 
школою економіки в 2021 році, «впровадження 
CBAM може призвести до негативних наслідків для 
українського експорту та залежних галузей еко-

номіки – під ризиком 2.9 млрд доларів США / рік 
експорту». Зокрема, в результаті введення CBAM 
Україна більше не зможе експортувати лише елек-
троенергію ТЕС, а експортуватиме «мікс», що на 
8% складається з електроенергії ТЕС та на 92% – 
з атомної та відновлюваної енергії».

Ще 24 липня 2013 року Кабінетом Міністрів 
України затверджений «Порядок видачі, вико-
ристання та припинення дії гарантії походження 
електричної енергії для суб’єктів господарювання, 
що виробляють електричну енергію з альтернатив-
них джерел енергії» № 771. Відповідно до цього 
документу Держенергоефективності має видавати 
гарантії походження, однак на практиці цей меха-
нізм так і не запрацював. Позитивним сигналом 
для ринку стала презентація Держенергоефектив-
ності наприкінці січня 2022 року Дорожньої кар-
ти запровадження гарантій походження енергії в 
Україні, відповідно до якої початок видачі гарантій 
походження запланований на 2024 рік.

Ще одним механізмом стимулювання розвитку 
відновлюваної генерації, впровадження якого очі-
кує ринок, є так званий «чистий облік споживання 
енергії» – NET Energy Metering. Цей механізм, який 
передбачає, що підприємство використовує чисту 
електроенергію, надлишок віддає в мережу, а по-
тім може «забрати» її з мережі в період, коли обсяг 
генерації менший, ніж обсяг споживання, є дуже 
цікавим, в першу чергу, для розвитку, розподільної 
генерації для малого та середнього бізнесу. Цей 
механізм стимулювання вітрової генерації може 
працювати без «зеленого» тарифу, адже надлишок 
виробленої електроенергії обчислюється за вста-
новленою ціною на ринку і не потребуватиме до-
даткових зобов’язань від держави. Підприємства, 
які будуть генерувати «чисту» енергію для власних 
потреб, матимуть в перспективі дешевшу електрич-
ну енергію. Наразі при Держенергоефективності 
створена Робоча група із розробки і впровадження 
цього механізму в Україні.
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Враховуючи той факт, що нові вітроенергетичні 
потужності, які будуть введені в експлуатацію піс-
ля 31 грудня 2022 року, вже не зможуть отримати 
«зелений» тариф, девелопери вітроенергетичних 
проєктів намагатимуться закінчити вже розпочате 
будівництво вітроелектростанцій протягом року і 
встигнути ввести їх в експлуатацію до кінця 2022 
року. Саме тому УВЕА очікує, що у 2022 році на-
ціональна вітроенергетична галузь продемонструє 
ще один рекорд (після 2019 року) з введення нових 
вітроенергетичних потужностей.

За даними УВЕА, у 2022 році в Україні будуть 
введені в експлуатацію біля 1 000 МВт нових вітро-
енергетичних потужностей, в тому числі: в Одесь-
кій області – друга черга 60 МВт Дністровської 
ВЕС, в Миколаївській – Тилігульська ВЕС 500 МВт, 
в Херсонський – 20 МВт ВЕС Е.Вінд та перша черга 
100 МВт Каланчацької ВЕС, і два проєкти у Львів-
ській області потужністю 60 МВт та 54,6 МВт.

На даний час загальна потужність проєктів 
ВЕС, які отримали дозвіл на будівництво сягає біля 
5 000 МВт, будівництво левової частки яких, ско-
ріш за все, розпочнеться після 2022 року. Геогра-
фія запланованих проєктів поширюється на Волин-
ську, Вінницьку, Івано-Франківську, Полтавську, 
Кировоградську, Харківську та Дніпропетровську 
області. Лідерами у 2023-2025 роках за загаль-
ною потужність ВЕС залишатимуться Запорізька, 
Херсонська, Миколаївська та Одеська області. 
Треба також зазначити, що нові проєкти ВЕС вико-
ристовують найсучасніші вітроенергетичні турбіни 
одиничною потужністю 6 МВт і більше. Подальша 
реалізація нових вітроенергетичних проєктів буде 
залежати від інвестиційного клімату в Україні, 
який напряму пов’язаний зі стабільними виплата-
ми за «зелену» електроенергію, поставлену в ме-
режу вже діючими ВЕС, прийняттям нових законів 
та нормативних актів щодо стимулювання подаль-
шого розвитку відновлюваної енергетики в Україні 

2.11. ПРОГНОЗ ПОДАЛЬШОГО 
РОЗВИТКУ ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО 
СЕКТОРУ УКРАЇНИ
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та геополітичною ситуацією, напряму пов’язаною з 
військовою агресією Російської Федерації. Розроб-
ка та прийняття законопроєктів про введення ме-
ханізмів Feed-in Premium / Contract for Difference 
та корпоративних PPA, проведення зелених аукці-
онів, будівництво промислових гібридних електро-
станцій з ВДЕ і нових маневрових потужностей, 
впровадження СНЕ, механізму NET Metering та 
розвиток офшорної вітроенергетики – всі ці факто-
ри сприятимуть широкомасштабному розгортанню 
вітроенергетичних потужностей в Україні.

Передбачається, що електроенергія, вироблена 
за рахунок енергії вітру, буде значно дешевшою 
ніж електроенергія, вироблена за рахунок викоп-
ного палива, зокрема вугілля, нафти та природного 
газу. Це дає значну перспективу для вітроенерге-
тичної промисловості стати більш конкурентоспро-
можною та економічно привабливою для нових 
інвесторів.

ТИЛІГУЛЬСЬКА ВЕС КОМПАНІЇ ДТЕК ВДЕ
 У 2021 році компанія ДТЕК ВДЕ розпочала 

реалізацію грандіозного для України та східної 
Європи проєкту – будівництво Тилігульської вітро-
електростанції потужністю 500 МВт з можливим 
збільшенням потужності до 565 МВт.

 
Тилігульська вітроелектростанція розташо-

вується в Миколаївській області на березі Тилі-
гульського лиману і буде однією з перших у світі 
станцій, де будуть встановлені інноваційні вітро-
турбіни компанії Vestas V162-6.0MW одиничною 
потужністю 6 МВт. Дана модель є найбільшою за 
розміром ротора наземною вітротурбіною в порт-
фелі Vestas, діаметр ротора становить 162 м. Ви-
сота осі вітрової турбіни складає 125 м, довжина 
лопаті – 79 м. Інноваційні турбіни підходять для 
низьких і середніх швидкостей вітру, що ідеально 
для вітрогенерації на півдні України. Продуктив-
ність турбін більш ніж на 25% вище за попередні 
моделі.

Перша така вітротурбіна була змонтована на 
майданчику Тилігульської ВЕС в кінці 2021 року. 
Введення вітропарку в експлуатацію заплановано 
до кінця третього кварталу 2022 року. Очікувана 
генерація «зеленої» електроенергії ДТЕК Тилігуль-
ською ВЕС складе близько 2 млрд кВт•год на рік. 
Робота станції дозволить щорічно скорочувати до 
1,6 млн тонн викидів СО2 в атмосферу.

Маріс Куніскіс, генеральний директор ДТЕК 
ВДЕ: «Ми будуємо енергетичне майбутнє України. 
Саме тому ДТЕК ВДЕ продовжує інвестувати в 
чисту і доступну енергію для розвитку відновлю-
ваної енергетики в країні. Трансформація україн-
ського енергетичного сектора, розвиток «зеленої» 
енергетики і запуск нових потужностей ВДЕ є най-

більш ефективними інструментами для досягнення 
кліматичної нейтральності та поступового скоро-
чення викидів СО2, щоб відповідати вимогам і Green 
Deal і ЄС. Будівництво нової Тилігульської вітрової 
електростанції стане значним внеском компанії в 
декарбонізацію економіки України та Європи».

56 МВТ КАМ’ЯНСЬКА ВЕС 
В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ 

ТОВ «Юкрейніан Вінд Груп» реалізує проєкт 
будівництва Кам’янської ВЕС встановленою по-
тужністю 56 МВт в Більмацькому районі Запо-
різької області. В рамках проєкту передбачаєть-
ся встановлення 9 сучасних вітрових електричних 
установок, які щорічно генеруватимуть «зелену» 
електроенергію на рівні 196 ГВт•год. На даний час 
компанією розглядаються вітротурбіни з серед-
ньою одиничною потужністю понад 6 МВт, вироб-
ництва компанії Vestas.

УК «ВІТРЯНІ ПАРКИ УКРАЇНИ» 
ПРОДОВЖУЮТЬ НАРОЩУВАТИ 
ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНУ ПОТУЖНІСТЬ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Незважаючи на погіршення інвестиційного клі-
мату в України у 2021 році, пов’язаного з неплате-
жами за поставлену в мережу «зелену» електрое-
нергію, яке відчула на собі і Управляюча компанія 
«Вітряні парки України», національний девелопер 
продовжує розширювати вітроенергетичні об’єкти 
Миколаївської області.
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У 2021 році компанія, виробник ліцензійних віт-
ротурбін на базі Краматорського заводу важкого 
станкобудування, встигла змонтувати дві вітрові 
установки одиничною потужністю 4,8 МВт на двох 
своїх вітропарках – Щасливому та Миколаївсько-
му, введення в експлуатацію яких відбудеться вже 
в 2022 році.

У 2022 році компанія планує збільшити по-
тужності Причорноморського вітрового парку на 
14,4 МВт, Очаківського – на 4,8 МВт, Миколаїв-
ського – на 9,6 МВт та Щасливого – на 14,4 МВт. 
На всіх площадках компанії будуть встановлені віт-
ротурбіни WTU українського виробництва.

 

ДРУГА ЧЕРГА ДНІСТРОВСЬКОЇ ВЕС 
Компанія Elementum Energy Ukraine продовжує 

будівництво Дністровської ВЕС загальною потуж-
ністю 100 МВт в Білгород-Дністровському районі 
Одеської області, перша черга якої потужністю 
40 МВт була успішно введена в експлуатацію в 
травні 2021 року (див. Розділ 2.2). Наразі компа-
нією здійснюється будівництво другої черги Дні-
стровської ВЕС потужністю 59,9 МВт. Завершення 
будівництва ІІ черги, яка складатиметься з 11 ВЕУ 
виробництва компанії GE 158 5.3 / 5.5 МВт, з ви-
сотою осі 120,9 м, очікується в червні 2022 року. 

ВІТРОСТАНЦІЇ ЗАГАЛЬНОЮ 
ПОТУЖНІСТЮ 300 МВТ НА ОДЕЩИНІ

NOTUS Energy реалізує три вітроенергетичні 
проекти в Одеській області загальною потужністю 
300 МВт. Вітряні електростанції будуть розташо-
вані поблизу сіл Лібенталь, Роксолани та Овідіо-
поль. Проєкти розробляє та реалізує інтернаціо-
нальна команда, яка знаходиться в Німеччині та 
Україні, забезпечуючи відповідність проектів як 
місцевим вимогам, так і міжнародним стандартам. 
Усі три проекти знаходяться на завершальній ста-
дії розробки з використанням новітніх технологій 
вітрових турбін.

НОВІ ВІТРОСТАНЦІЇ ХЕРСОНЩИНИ 
У 2022 році нові вітростанції з’являться і в Хер-

сонській області України – ВЕС «Тайвань» потуж-
ністю до 20 МВт, проєкт якої впроваджує компанія 
«Е.Вінд» та перша черга потужністю до 100 МВт 
Каланчацької ВЕС компанії «Віндкрафт Каланчак». 
На обох вітростанціях планується використання 
вітротурбін EnVentus V 162-6.2 одиничною потуж-
ністю 6,2 МВт, висота осі – 125 м, виробництва 
компанії Vestas. Генерація електроенергії на цих 
вітроелектростанцій сприятиме виконанню Украї-
ною своїх цілей з розвитку ВДЕ, встановлених в 
Енергетичній стратегії України на період до 2035 
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року та Національній економічній стратегії України 
на період до 2030 року. Варто зазначити, що зав-
дяки генерації «зеленої» електроенергії двома віт-
ростанціями, щорічні викиди CO2 в регіоні будуть 
скорочені на понад 360 тисяч тонн.

ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНІ ПОТУЖНОСТІ ДЛЯ 
ЛЬВІВСЬКОЇ ТА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ

Група Компаній «Greenville» реалізує декілька 
інвестиційних вітроенергетичних проєктів в Украї-
ні, зокрема в Львівській та Волинській областях, 
загальною встановленою потужністю 295 МВт.

Будівництво 100 МВт вітростанції очікується 
у Яворівському і Львівському районах Львівської 
області. Щорічне генерування цією ВЕС еколо-
гічно чистої електроенергії очікується на рівні 
264 ГВт•год, що достатньо для забезпечення елек-
троенергією близько 44 000 домогосподарств.

Будівництво 50 МВт вітростанції, яка скла-
датиметься з 12 вітрових турбін потужністю до 
5 МВт кожна, планується у Яворівському районі 
Львівської області. Щорічне генерування еколо-
гічно чистої електроенергії на рівні 132 ГВт•год 
буде достатнім для забезпечення електроенергією 
близько 20 000 домогосподарств.

Також триває інтенсивний розвиток проєкту з 
будівництва 145 МВт вітростанції у Володимир-Во-
линському районі на Волині, яка щорічно генеру-
ватиме близько 480 млн кВт•год екологічно чистої 
електроенергії, достатньої для забезпечення елек-
троенергією 70 000 домогосподарств. Вироблена 
електроенергія на вітрових електростанціях Групи 
Компаній «Greenville» сукупно дозволить знизити 
викиди СО2 на понад 380 тис тонн у рік.

ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ ПОТУЖНІСТЮ 
15 МВТ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Компанія Ferozit Wind Energy, що входить до 
групи компаній «ФЕРОЗІТ», яка працює на ринку 
України вже більше 25 років, також продовжує 
впроваджувати вітроенергетичний проєкт у Львів-
ській області. Проєктом передбачено будівництво 
ВЕС потужністю 15 МВт, що знаходитиметься по-
руч із селом Поздимир, Радехівського району. На 
станції очікується встановлення 4 ВЕУ одиничною 
потужністю до 4 МВт кожна.

 

60 МВТ СКОЛІВСЬКА ВЕС 
У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ТОВ «Атлас Глобал Енерджи», що належить до 
групи компаній Eksim Holding, реалізує на Львів-
щині амбітний проєкт будівництва вітрової елек-
тростанції у гірській місцевості. Eksim Holding є 
провідним гравцем в енергетичному секторі Туреч-
чини та Грузії і має загалом 626 МВт встановленої 
потужності об’єктів відновлюваної енергетики.

Сколівська ВЕС матиме 14 вітрових турбін Nordex 
загальною встановленою потужністю 60 МВт і роз-
ташовуватиметься на території Стрийського району 
Львівської області. Щорічний обсяг генерації «зеле-
ної» електроенергії очікується на рівні приблизно 
180 ГВт•год. Будівництво ВЕС вже розпочалося, і 
повинно завершитись у 2022 році.

ГІРСЬКА ВЕС НА ЛЬВІВЩИНІ 
Проєкт вітростанції «Сколівська», який роз-

виває компанія «Еко Оптіма», має загальну по-
тужність 54,6 МВт. Розташована біля села Орів у 
Стрийському районі Львівської області, площадка 
вітростанції простягається вздовж Орівского хреб-
та на висоті понад 680 м над рівнем моря. Дворічна 
кампанія з вимірювання вітру підтвердила значний 
вітровий потенціал на рівні 7,7 м/сек. Компанія за-
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кінчила проєктні роботи і розпочала будівництво 
ВЕС. В рамках проєкту планується встановлення 10 
ВЕУ виробництва Nordex, з яких 6 ВЕУ одиничною 
потужністю 5,5 МВт та 4 ВЕУ – 5,4 МВт та будів-
ництво кабельної лінії електропередачі довжиною 
15,3 км. Завершення будівництва заплановано на 
ІІІ квартал 2022 року.

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ ОЧІКУЄ НА НОВІ 
ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНІ ПОТУЖНОСТІ

Компанія UDPR Wind впроваджує вітроенерге-
тичні проекти на базі сучасних вітрових електрич-
них установок досвідчених виробників – світових 
лідерів галузі. Потужність кожної установки – від 
5,7 МВт з висотою башти вище 150 м, що є уні-
кальною подією для галузі ВДЕ в Україні. Зокрема, 
в планах компанії впровадження двох вітроенерге-
тичних проєктів:

• Волинської ВЕС, зі встановленою потужністю 
188 МВт (33 ВЕУ) в Локачинському районі, Во-
линської області, яку реалізує компанія Волинь 
Вест Вінд. Перші дві черги, сумарною потужніс-
тю 114 МВт спроектовані і готові до будівниц-
тва, закінчення якого очікується у 2023-2024 
роках. Прогнозний обсяг генерації екологіч-
но чистої енергії Волинською ВЕС – близько 
700,0 ГВт•год у рік.

• Суходольскої ВЕС зі встановленою потуж-
ністю 120 МВт (20 ВЕУ) у Володимир-Волин-

ському райо ні, Волинської області, яку реалі-
зує компанія Суходоли Вест Вінд. Очікуваний 
рівень генерації станції становить близько 
400,0 млн кВт•год у рік.

ПОРТФЕЛЬ ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ 
ПРОЄКТІВ ДЛЯ ЖИТОМИРЩИНИ

Сучасний портфель вітроенергетичних проєк-
тів компанії «ВІНД СОЛАР ЕНЕРДЖІ» складається 
з 7 проєктів загальною потужністю 164,14 МВт, 
що знаходяться в Житомирській області. Станом 
на кінець 2021 року, компанія завершила проєк-
тні роботи, отримала дозволи на будівництво. На 
даний час компанією розглядаються вітротурбіни 
з одиничною потужністю 5+ МВт, проте модель 
вітротурбіни, яка буде встановлюватися, ще оста-
точно не обрана.

Реалізація проєктів планується в декілька черг.
• В рамках першої черги планується будівництво 

ВЕС «Лісна 3» потужністю 49,9 МВт (17,85 МВт 
+ 14,28 МВт + 17,85 МВт);

• Друга черга передбачає будівництво двох віт-
ростанцій, розташованих неподалік міста Бер-
дичів, – «Бердичів 1» та «Бердичів 2» із встанов-
леною потужністю ВЕС 28,56 МВт кожна.

• Третя черга включає дві вітростанції, розташо-
вані неподалік міста Ємільчине, – «Ємільчине1» 
та «Ємільчине 2». Загальна встановлена потуж-
ність кожної ВЕС становитиме 28,56 МВт.
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1. СПРОЩЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ПРИЄДНАННЯ 
ДО ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ

15 ЛИПНЯ 2021 РОКУ ВРУ ПРИЙНЯЛА 
ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ 
УКРАЇНИ ЩОДО СПРОЩЕННЯ ПРОЦЕДУРИ 
ПРИЄДНАННЯ ДО ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ» 
№ 1657-IX («Закон № 1657IX»).

Ключовими змінами, які вводить Закон 
№ 1657-IX, є:

• впровадження механізму «єдиного вікна», та 
створення Єдиного державного інформаційно-
го веб-порталу «Єдине вікно замовників та роз-
робників проєктної документації». Через меха-
нізм «єдиного вікна» замовники та розробники 
проєктної документації, ОСР, виконавці буді-
вельно-монтажних та пусконалагоджувальних 
робіт можуть взаємодіяти із уповноваженими 
ОДВ та ОМС під час отримання необхідних доз-
волів, погоджень, подання запитів тощо;

• визначення, що договір про приєднання до 
електричних мереж, укладений до набрання 
чинності Закону № 1657-IX, є чинним до закін-
чення строку, передбаченого в такому догово-
рі. Якщо строк дії договору не визначено, то він 
вважається чинним до 1 січня 2024 року (якщо 
сторони не домовились про інше, уклавши до-
даткову угоду);

• продовження терміну дії технічних умов на при-
єднання для об’єктів, що виробляють електрич-
ну енергію з енергії вітру до 31 грудня 2022 
року (за умови, що попередній PPA із ГарПоком 
щодо таких об’єктів було укладено до 31 грудня 
2019 року); та

• спрощення та детальна регламентація проце-
дури встановлення земельних сервітутів для 
прокладання та експлуатації лінійних об’єктів 
енергетичної інфраструктури, а також поряд-
ку розроблення та погодження документації 
із землеустрою та проєктної документації для 
встановлення таких земельних сервітутів.

2. СЕРТИФІКАЦІЯ УКРЕНЕРГО

2.1. ЗАКОН УКРАЇНИ № 1396-IX 
«ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ 
ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ 

ЩОДО СЕРТИФІКАЦІЇ ОПЕРАТОРА 
СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ»

15 квітня 2021 року ВРУ прийняла Закон Украї-
ни «Про внесення змін до деяких законодавчих ак-
тів України щодо сертифікації оператора системи 
передачі» № 1396-IX («Закон № 1396ІХ»). Закон № 
1396-ІХ прийнято з метою уніфікації законодавства 
України з правом ЄС, зокрема для імплементації 
положень Директиви Європейського Парламенту та 
Ради 2009/72/ЄС від 13 липня 2009 року про спіль-
ні правила внутрішнього ринку електроенергії.

Серед змін, визначених у Законі № 1396-ІХ, 
значна частина стосується змін до Закону України 
«Про ринок електричної енергії» № 2019-VIII від 13 
квітня 2017 року, зокрема:

• визначено, що ОСП може бути виключно влас-
ник системи передачі або суб’єкт господа-
рювання, 100% корпоративних прав якого 
належать державі або іншому суб’єкту госпо-
дарювання, 100% корпоративних прав якого 
перебуває у державній власності, та якому на 
праві господарського відання передано об’єкти 
державної власності для провадження діяльно-
сті з передачі електричної енергії;

• встановлено, що сертифікація ОСП здійснюєть-
ся за моделлю відокремлення ISO, тобто ОСП 
повинен бути відокремленим і незалежним 
суб’єктом. Модель відокремлення ISO передба-
чає, що ОСП користується майном, яке забезпе-
чує цілісність ОЕС та диспетчерське (оператив-
нотехнологічне) управління магістральними та 
міждержавними електричними мережами. При 
цьому зазначене майно залишається у власно-
сті держави;

• визначено функції та обов’язки ОСП у зв’язку 
із його сертифікацією за моделлю ISO (напри-
клад, надання доступу та управління доступом 
до системи передачі; здійснення експлуатації, 
підтримання у належному стані і розвиток сис-
теми передачі тощо). 

2.2. ПОСТАНОВА НКРЕКП 
«ПРО ПРИЙНЯТТЯ ОСТАТОЧНОГО 
РІШЕННЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ ОПЕРАТОРА 
СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ» № 2589 ВІД 
17 ГРУДНЯ 2021 РОКУ 

17 грудня 2021 року НКРЕКП прийняла оста-
точне рішення про сертифікацію Укренерго як ОСП.

3.1. ЗМІНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ,
ЯКІ ВІДБУЛИСЬ У 2021 РОЦІ
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3. ЗЕЛЕНІ ОБЛІГАЦІЇ В УКРАЇНІ

3.1. НОВА РЕДАКЦІЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ 
«ПРО РИНКИ КАПІТАЛУ ТА ОРГАНІЗОВАНІ 
ТОВАРНІ РИНКИ» № 3480-IV 
(«Закон № 3480IV»)

1 липня 2021 року набула чинності нова редак-
ція Закону України № 3480-IV. Серед нововведень 
Закону № 3480-IV – запровадження зелених облі-
гацій як окремого виду цінних паперів.

За Законом № 3480-IV, зелені облігації – це 
облігації, проспект яких передбачає використан-
ня залучених коштів виключно на фінансування 
екологічного проєкту або окремого його етапу. 
Йдеться, зокрема, про проєкти у сферах альтерна-
тивної енергетики, енергоефективності, мінімізації 
утворення, утилізації та переробки відходів, впро-
вадження екологічно чистого транспорту, орга-
нічного землеробства, збереження флори і фауни, 
скорочення викидів у навколишнє природне сере-
довище тощо.

В результаті прийняття Закону № 3480-IV, 3 
листопада 2021 року НЕК «Укренерго» випустило 
п’ятирічні зелені єврооблігації сталого розвитку 
(Green and sustainability-linked bonds) на суму 825 
мільйонів доларів США.

3.2. ПОСТАНОВА КМУ «ПРО НАДАННЯ 
У 2021 РОЦІ ДЕРЖАВНОЇ ГАРАНТІЇ 
ЗА ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА 
ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» 
№ 1049 ВІД 11 ЖОВТНЯ 2021 РОКУ 
(«Постанова № 1049»)

Постановою № 1049 КМУ погодився забезпе-
чити державною гарантією випуск та розміщення 
облігацій НЕК «Укренерго» на міжнародних фон-
дових ринках. За рахунок залучених від випуску 
та розміщення облігацій коштів, НЕК «Укренер-
го» погасило свій борг перед ДП «Гарантований 
покупець», в той час як останнє розрахувалося з 
виробниками з ВДЕ за поставки електроенергії у 

2020 році. За електроенергію, поставлену у 2021 
році, на час написання даного Огляду, було пере-
раховано лише 83,5% (див. Розділ. 2.5).

4. ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ
«ПРО ЕНЕРГЕТИЧНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ»
№ 1818-IX ВІД 21 ЖОВТНЯ 2021 РОКУ
(«Закон № 1818IX»)

21 жовтня 2021 року ВРУ прийняла Закон Укра-
їни «Про енергетичну ефективність» № 1818-IX у 
якому йдеться про забезпечення енергетичної 
ефективності під час виробництва, транспортуван-
ня, передачі, розподілу, постачання та споживання 
енергії. Закон № 1818-IX набрав чинності 13 ли-
стопада 2021 року.

Відповідно до Закону № 1818-IX, енергетична 
ефективність – це кількісне співвідношення між 
роботою, послугами, товарами або енергією на ви-
ході та витраченою енергією на вході.

Законом № 1818-IX передбачається:
• Створення Національного плану з дій енерго-

ефективності та Національної системи з моні-
торингу енергоефективності, якими будуть ви-
значені та контрольовані всі енергоефективні 
заходи у виробництві, транспортуванні, переда-
чі, розподілі та споживанні енергії зі строками 
їх виконання.

• Запровадження систем енергетичного менедж-
менту у ОДВ та ОМС та суб’єктами господарю-
вання, які бажають отримати державну допо-
могу на здійснення енергоефективних заходів 
та створення ними структурних підрозділів, від-
повідальних за енергетичний менеджмент.

• Обов’язок суб’єктів великого підприємництва 
проводити енергетичний аудит кожні чотири 
роки, починаючи з дня проведення першого 
енергетичного аудиту.

• Обов’язок для енергопостачальників модер-
нізувати свої мережі та обладнання на основі 
розробленої ними оцінки потенціалу енергое-
фективності. 
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5. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОРЯДКУ 
ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНІВ 
З ПРОДАЖУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ 
ЗА ДВОСТОРОННІМИ ДОГОВОРАМИ

5.1. ПОСТАНОВА КМУ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО ПОСТАНОВ КМУ ВІД 5 ЧЕРВНЯ 2019 РОКУ 
№ 483 І 499» № 182 ВІД 3 БЕРЕЗНЯ 2021 РОКУ 
(«Постанова № 182»)

Постанова № 182 в рамках підпункту 23 пунк-
ту 3 Порядку проведення електронних аукціонів 
з продажу електричної енергії за двосторонніми 
договорами, затвердженого Постановою № 499, 
визначає новий графік продажу за строками вико-
нання двосторонніх договорів BASE, OFFPEAK та 
PEAK. Додатково був змінений підпункт 25 пункту 
13 вищезазначеного Порядку, який визначає стро-
ки для відкликання заявки на організацію та про-
ведення різних видів аукціону. 

Також було змінено положення підпункту 1 
пункту 12 Порядку відбору організаторів електро-
нних аукціонів з продажу електричної енергії за 
двосторонніми договорами, затвердженого Поста-
новою № 499, який стосується суб’єктів господа-
рювання-банкрутів, що не допускаються до участі 
у аукціоні. Під дію цього підпункту не підпадають 
суб’єкти господарювання, які перебувають у про-
цесі припинення своєї господарської діяльності в 
результаті зміни організаційно-правової форми 
відповідних суб’єктів господарювання на виконан-
ня вимог, визначених Законом України «Про товар-
ні біржі».

5.2. ПОСТАНОВА КМУ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ 
АУКЦІОНІВ З ПРОДАЖУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ 
ЗА ДВОСТОРОННІМИ ДОГОВОРАМИ»
№ 791 ВІД 28 ЛИПНЯ 2021 РОКУ
(«Постанова № 791»)

Постанова № 791 передбачає внесення змін до 
Постанови № 499, а саме – доповнення її новим 
розділом щодо порядку проведення спеціальної 
сесії з продажу пакетів лотів за двосторонніми до-
говорами.

5.3. ПОСТАНОВА КМУ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ 
АУКЦІОНІВ З ПРОДАЖУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ 
ЗА ДВОСТОРОННІМИ ДОГОВОРАМИ» № 983 
ВІД 22 ВЕРЕСНЯ 2021 РОКУ
(«Постанова № 983»).

Постановою № 983 передбачено, що прове-
дення електронних аукціонів з продажу електрич-
ної енергії за двосторонніми договорами можуть 
здійснювати:

• виробники електроенергії – державні підприєм-
ства та господарські товариства, що засновані 
державою або участь держави в яких не менше 
50%;

• інші виробники електроенергії, аніж визначені 
вище (крім виробників, яким встановлено «зеле-
ний» тариф, та виробників електричної енергії, 
які за результатами аукціону набули право на 
підтримку) – до 1 квітня 2022 року; та

• інші учасники ринку електроенергії, які мають 
намір продати електричну енергію відповідно 
до умов електронних аукціонів.

Також передбачено, що з вересня 2021 року по 
1 квітня 2022 року відпуск електричної енергії від-
повідно до укладених виробниками електроенергії 
двосторонніх PPA може здійснюватися виключно у 
разі, коли такі PPA були укладені за результатом 
проведення електронних аукціонів.

6. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО 
ПОКЛАДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ 
НА УЧАСНИКІВ РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ 
ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОСУСПІЛЬНИХ 
ІНТЕРЕСІВ У ПРОЦЕСІ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ 

6.1. ПОСТАНОВА КМУ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО ПОСТАНОВ КМУ ВІД 5 ЧЕРВНЯ 2019 РОКУ 
№ 483 І 499» № 182 ВІД 3 БЕРЕЗНЯ 2021 РОКУ 
(«Постанова № 182»)

Постанова № 182 скасувала підпункт 3 пунк-
ту 10 Положення про покладення спеціальних 
обов’язків на учасників ринку електричної енергії 
для забезпечення загальносуспільних інтересів у 
процесі функціонування ринку електричної енер-
гії, затвердженого постановою КМУ від 5 червня 
2019 р. № 483. Вищезазначений пункт закріплю-
вав обов’язок ДП «НАЕК «Енергоатом» здійснюва-
ти продаж ДП «Гарантований покупець» до 5 від-
сотків щомісячного прогнозного обсягу відпуску 
електричної енергії на атомних електростанціях за 
двосторонніми договорами на спеціальних сесіях 
електронних аукціонів.

6.2. ПОСТАНОВА КМУ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО ПОСТАНОВ КМУ ВІД 5 ЧЕРВНЯ 2019 Р. 
№ 483 І ВІД 28 КВІТНЯ 2021 Р. № 439» 
№ 659 ВІД 29 ЧЕРВНЯ 2021 РОКУ 
(«Постанова №659»)

Постанова продовжила на місяць строк, від-
ведений постачальникам універсальних послуг, 
ДП «Енергоатом», ДП «Гарантований покупець», 
ПАТ «Укргідроенерго» для укладання з побутови-
ми споживачами договорів про надання послуг із 
забезпечення доступності електричної енергії, а 
також встановила граничний термін дії Положення 
про покладення спеціальних обов’язків на учас-
ників ринку електричної енергії для забезпечення 
загальносуспільних інтересів у процесі функціону-
вання ринку електричної енергії, затвердженого 
Постановою КМУ від 5 червня 2019 року № 483, 
до 31 липня 2021 року.
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Згодом ці часові рамки продовжувалися По-
становою КМУ № 767 від 28 липня 2021 року та 
Постановою КМУ № 859 від 11 серпня 2021 року. 

7. ЗМІНА ВЛАСНИКА УКРЕНЕРГО ТА 
АТ «МАГІСТРАЛЬНІ ГАЗОПРОВОДИ УКРАЇНИ»

Згідно з розпорядженням КМУ №833-р щодо 
деяких питань управління об’єктами державної 
власності від 28 липня 2021 року («Розпорядження 
№ 833р»), повноваження з управління корпора-
тивними правами Укренерго та АТ «Магістральні 
газопроводи України» перейшло від Міністерства 
фінансів України до Міненерго. Відповідно, влас-
ником 100% акцій Укренерго та АТ «Магістральні 
газопроводи України» стала держава в особі Мі-
ненерго.

Також Міненерго завдяки цьому Розпоря-
дженню було визначено уповноваженим органом 
з управління газотранспортною системою, яка не 
підлягає приватизації, використовується у процесі 
провадження діяльності з транспортування при-
родного газу магістральними трубопроводами.

8. СХВАЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ
ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ

4 серпня 2021 року КМУ видав розпорядження 
№ 907-р, яким було схвалено Стратегію енергетич-
ної безпеки України («Стратегія»). Стратегію було 
розроблено Міненерго та прийнято на основі рі-
шення Ради національної безпеки і оборони Укра-
їни «Про Стратегію національної безпеки Украї-
ни», затвердженого Указом Президента України 
№ 392/2020 від 14 вересня 2020 року. 

Стратегія – рамковий документ стратегічного 
планування в сфері енергетики. Її було розроблено 
на період до 2025 року. У Стратегії окреслено ос-
новні загрози енергетичній безпеці України, прин-
ципи забезпечення енергетичної безпеки та сце-
нарії змін в енергетичній сфері України, а також 
стратегічні цілі та завдання реалізації Стратегії. 

Відповідно до Стратегії, є 29 загроз енергетич-
ній безпеці Україні, серед яких: 

• кіберзагрози щодо об’єктів критичної інфра-
структури енергетичного сектору;

• вплив на енергетичний сектор окремих політич-
них груп, що призвело до монополізації енерге-
тичних ринків та зниженню прозорої конкуренції; 

• блокування постачання необхідних ресурсів та 
обладнання для потреб енергетики України;

• збройна агресія Російської Федерації проти 
України, що триває; та

• зношеність об’єктів енергетичної інфраструк-
тури.

Стратегія передбачає три можливі сценарії 
змін в енергетичній сфері: 

• сценарій «без змін» (збереження поточних тен-
денцій та стану справ);

• сценарій «недружнього впливу» (відсутність 
системних змін в енергетичній політиці у поєд-
нанні з ескалацією агресії з боку Російської Феде-
рації); та

• сценарій «позитивної трансформації» (позитив-
ні зміни в енергетичній сфері в результаті реа-
лізації Стратегії).

9. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОРЯДКУ 
ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА БУДІВНИЦТВО 
ГЕНЕРУЮЧОЇ ПОТУЖНОСТІ ТА ВИКОНАННЯ 
ЗАХОДІВ З УПРАВЛІННЯ ПОПИТОМ
(«Постанова № 1041»)

6 жовтня 2021 року КМУ прийняв постанову 
«Про внесення змін до Порядку проведення кон-
курсу на будівництво генеруючої потужності та 
виконання заходів з управління попитом» № 1041.

Основною зміною, запровадженою Постано-
вою № 1041, є обчислення розміру гарантійного 
забезпечення, яке повинно бути надане Укренер-
го кожним, хто бажає взяти участь в конкурсі на 
будівництво генеруючої потужності та виконання 
заходів з управління попитом. Раніше сума цього 
гарантійного забезпечення становила гривневий 
еквівалент 10 000 євро за кожний заявлений учас-
ником у своїй конкурсній пропозиції мегават гене-
руючої потужності. Однак, починаючи з 6 жовтня 
2021 року, встановлена «початкова» фіксована 
сума в розмірі 100 тис євро та додатково по 1 000 
євро за 1 МВт заявленої учасником потужності. 

10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОДЕКСУ 
СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ

10.1. ПОСТАНОВА НКРЕКП
«ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗМІН ДО КОДЕКСУ 
СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ»№ 333 ВІД 3 БЕРЕЗНЯ 
2021 РОКУ («Постанова № 333»)

Постанова № 333 передбачає внесення наступ-
них змін до Кодексу системи передачі:

• Зміни до технічних вимог щодо відновлення 
системи передачі в частині участі генеруючих 
одиниць в острівному режимі роботи та техніч-
них вимог до електроустановок об’єктів розпо-
ділу або енергоспоживання у розрізі автома-
тичного частотного розвантаження, вимкнення 
навантаження за низької напруги та повторно-
го включення навантаження. 

 Острівний режим роботи характеризується не-
залежною роботою всієї або частини електрич-
ної мережі, яка ізольована внаслідок від’єднан-
ня від ОЕС, маючи принаймні одну генеруючу 
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одиницю або систему постійного струму висо-
кої напруги, що видає потужність в цю мережу 
та регулює частоту та напругу. 

• Зміни до процедури надання або отримання ава-
рійної допомоги для забезпечення операційної 
безпеки енергосистеми, а саме визначення, що 
у разі виникнення передаварійного, аварійного 
режиму роботи або режиму системної аварії та 
вичерпання резервів регулювання частоти та по-
тужності в ОЕС України або системі передачі су-
міжного ОСП, ОСП має право використовувати 
аварійну допомогу від суміжних ОСП на підставі 
договорів, укладених як безпосередньо із цими 
суміжними ОСП, так і з іншими суб’єктами го-
сподарювання, уповноваженими на підписання 
таких договорів відповідно до чинних норматив-
но-правових актів суміжних країн.

10.2. ПОСТАНОВА НКРЕКП
«ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗМІН ДО КОДЕКСУ 
СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ» № 1546 ВІД 16 ВЕРЕСНЯ 
2021 («Постанова № 1546»)

Постанова № 1546 передбачає внесення на-
ступних змін до Кодексу системи передачі:

• встановлення вимог щодо підключення систем 
накопичення енергії до електричних мереж 
внутрішнього електрозабезпечення користува-
чів системи передачі;

• використання систем накопичення енергії для 
надання допоміжних послуг ОСП; 

• врегулювання технічних вимог, обов’язкових до 
такого типу обладнання; 

• встановлення вимог щодо системних випробу-
вань та експлуатації систем накопичення енер-
гії; та

• встановлення порядку обміну інформацією між 
ОСП та користувачами системи передачі, що 
використовують системи накопичення енергії.

10.3. ПОСТАНОВА НКРЕКП 
«ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗМІН ДО КОДЕКСУ 
СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ» № 1680 ВІД 29 ВЕРЕСНЯ 
2021 РОКУ («Постанова № 1680»)

Визначені у Постанові № 1680 зміни спрямо-
вані на приведення термінології Кодексу системи 
передачі у відповідність до вимог Закону України 
«Про ринок електричної енергії» та Закону України 
«Про національну комісію, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг», зокрема задля уникнення неоднознач-
ності трактування термінів «оперативна команда» 
та «оперативне розпорядження».

З цією метою у Постанові № 1680 чітко визна-
чено обидва поняття:

• оперативна команда – команда оперативного 
персоналу в межах своїх повноважень щодо ви-
конання конкретних дій з управління технологіч-
ними режимами роботи ОЕС України та/або зміни 
оперативного стану об’єктів диспетчеризації; та

• оперативне розпорядження – письмове розпо-
рядження керівників усіх рівнів організаційної 
структури диспетчерського (оперативнотех-
нологічного) управління ОЕС України, яке нада-
не з метою забезпечення операційної безпеки, 
щодо зміни режимів роботи ОЕС України та 
оперативного стану об’єктів диспетчеризації 
або внесення змін до оперативної документації.

Серед інших нововведень, передбачених Поста-
новою № 1680: 

• визначення процедури надання Укренерго звіту 
до НКРЕКП про виконання плану розвитку сис-
теми передачі, його наповнення, запроваджен-
ня відповідних шаблонних форм; 

• уточнення процедури формування планів роз-
витку систем передачі та розподілу з метою їх 
синхронізації;

• впровадження технічних вимог до побудови ін-
формаційно-технологічних систем диспетчер-
ського управління ОЕС; та

• впровадження технічних вимог до побудови 
каналів зв’язку для обміну технологічною ін-
формацією між ОСП та користувачами системи 
передачі або системи розподілу.

10.4. ПОСТАНОВА НКРЕКП 
«ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗМІН ДО КОДЕКСУ 
СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ» № 2027 ВІД 10 ЖОВТНЯ 
2021 РОКУ («Постанова № 2027»)

Постановою № 2027 вносяться зміни до додат-
ків до Кодексу системи передачі, а саме до:

• типового договору про надання послуг з дис-
петчерського (оперативнотехнологічного) 
управління; та

• типового договору про надання послуг з пере-
дачі електричної енергії.

11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОДЕКСУ 
СИСТЕМ РОЗПОДІЛУ

28 квітня 2021 року НКРЕКП прийняла Поста-
нову «Про затвердження Змін до Кодексу систем 
розподілу» № 717 («Постанова № 717») з метою 
спрощення процедури приєднання споживачів до 
електричних мереж.

Серед змін, передбачених у Постанові № 717:
• запровадження публічних договорів про стан-

дартне та нестандартне приєднання, які розмі-
щені на офіційних сторінках відповідних ОСР;

• запровадження спрощеної процедури укла-
дання публічних договорів про приєднання до 
електричних мереж: такий договір вважається 
укладеним з дати подання замовником послу-
ги з приєднання належним чином оформленої 
заяви про таке приєднання, що свідчить про ак-
цепт з його боку публічної пропозиції;

• зменшення кількості документів, які необхідно 
додати до заяви про приєднання;
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• передбачено, що ОСР зобов’язаний на власно-
му веб-сайті розмістити та постійно оновлювати 
інформацію щодо надання послуг з приєднання 
до електричних мереж, а також вести електро-
нний реєстр технічних умов на приєднання та 
забезпечити розміщення на власному веб-сайті 
інформації про видані технічні умови;

• зміна порядку повідомлення замовника про 
завершення робіт з приєднання: ОСР надає за-
мовнику повідомлення про надання послуги з 
приєднання в частині зовнішнього електроза-
безпечення. Таке повідомлення є підставою для 
укладання замовником договорів (або внесення 
змін до діючих договорів) згідно з вимогами, вста-
новленими на ринку електричної енергії;

• зміна порядку електрифікації території, що 
підлягає комплексній забудові з індивідуаль-
ною забудовою житла (крім багатоквартирних 
житлових будівель): електрифікація такої тери-
торії має бути здійснена ОСР за рахунок скла-
дової тарифу на розподіл електричної енергії 
шляхом включення до інвестиційної програми 
ОСР в установленому порядку не пізніше 2 ро-
ків після узгодження проєктно-кошторисної до-
кументації та після вчинення ОМС певних дій, 
спрямованих на відведення земельних ділянок, 
які підлягають комплексній забудові.

12. ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ 
НЕК «УКРЕНЕРГО»

5 листопада 2021 року НКРЕКП своєю постано-
вою № 1997 схвалила підписання договору про за-
ходи щодо забезпечення виконання зобов’язань за 
Договором від 5 листопада 2021 року № 13110-
05/485 про погашення заборгованості Укренерго 
перед державою за виконання гарантійних зо-
бов’язань, що укладений між Міністерством фінан-
сів України та НЕК «Укренерго».

13. ВСТАНОВЛЕННЯ АЛГОРИТМУ 
ПЕРЕРАХУВАННЯ ОТРИМАНИХ ОПТОВИМ 
ПОСТАЧАЛЬНИКОМ ЕЛЕКТРИЧНОЇ 
ЕНЕРГІЇ КОШТІВ

14 квітня 2021 року було прийнято постанову 
НКРЕКП «Про встановлення алгоритму перераху-
вання отриманих оптовим постачальником елек-
тричної енергії коштів» № 640 («Постанова № 640»), 
яка передбачає встановлення алгоритму перера-
хування коштів, отриманих оптовим постачальни-
ком електричної енергії виробникам електричної 
енергії («Алгоритм»). 

Визначений у Постанові № 640 Алгоритм пе-
редбачає наступний механізм.
1. Спочатку оптовий постачальник компенсує 

кошти виробникам електричної енергії з аль-
тернативних джерел енергії пропорційно до об-
сягів заборгованості за електричну енергію, що 

утворилася до 1 липня 2019 року, до повного 
погашення заборгованості за електричну енер-
гію. 

2. Потім відбувається компенсація іншим вироб-
никам електричної енергії, крім ДП «Зуївська 
експериментальна теплоелектроцентраль», 
ТОВ «ІСТЕК» та НЕК «Укренерго» пропорційно 
до обсягів заборгованості за електричну енер-
гію та за послуги з диспетчерського управлін-
ня ОЕС та передачі електричної енергії магі-
стральними і міждержавними електричними 
мережами.

Перерахунок коштів здійснюється 15 числа мі-
сяця або такого банківського дня, що передує 15 
числу (якщо 15 число вихідний), а також останнього 
банківського дня місяця.

Також оптовий постачальник зобов’язується 
щомісяця повідомляти НКРЕКП про стан кредитор-
ської заборгованості за електричну енергію, що 
утворилася до 1 липня 2019 року.

14. СТВОРЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ДЛЯ 
ПОКРИТТЯ АРБІТРАЖНИХ ВИТРАТ ГАРПОКА
(«Постанова № 850»)

26 квітня 2021 року було прийнято постанову 
НКРЕКП «Про затвердження розміру внеску для 
створення спеціального (цільового) фонду, призна-
ченого для покриття арбітражних витрат ГарПока 
за IV квартал 2020 року» № 850.

Постановою № 850 передбачено, що розмір 
внеску для створення спеціального (цільового) 
фонду, призначеного для покриття арбітражних 
витрат ГарПока за IV квартал 2020 року, складає 
1 відсоток від чистого доходу платника внесків 
від діяльності з виробництва електричної енергії 
на генеруючій одиниці. Такий внесок сплачувати-
меться лише за виробництво електроенергії, щодо 
якої ГарПок уклав відповідний PPA за «зеленим» 
тарифом або PPA із суб’єктом господарювання, 
який за результатами аукціону набув право на під-
тримку.

15. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ 
ПОСТАНОВ НКРЕКП 

15.1. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОСТАНОВИ НКРЕКП 
№ 428 ВІД 14 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ

9 червня 2021 року НКРЕКП прийняла Постано-
ву № 935 («Постанова № 935»), якою було внесено 
зміни до постанови НКРЕКП «Про затвердження 
Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, 
що провадять діяльність у сферах енергетики та 
комунальних послуг, законодавства у відповідних 
сферах та ліцензійних умов» № 428 від 14 червня 
2018 року.
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Постанова № 935 закріпила, що під час здійс-
нення планових або позапланових перевірок за 
2019 рік (упродовж якого відбулося впровадження 
повномасштабного ринку електричної енергії) ана-
ліз діяльності ОСП здійснюється в цілому за рік за 
видами діяльності з передачі електричної енергії 
та диспетчерського (оперативнотехнологічно-
го) управління. У зв’язку з цим, було викладено у 
новій редакції порядок контролю за дотриманням 
ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах 
енергетики та комунальних послуг, законодавства 
у відповідних сферах та ліцензійних умов у новій 
редакції.

15.2. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОСТАНОВИ 
НКРЕКП № 307 ВІД 14 БЕРЕЗНЯ 2018 РОКУ 
ТА ПОСТАНОВИ НКРЕКП № 641 ВІД 26 КВІТНЯ 
2019 РОКУ

29 вересня 2021 року НКРЕКП прийняла По-
станову № 1682 («Постанова № 1682»), якою було 
внесено зміни до Постанови НКРЕКП «Про затвер-
дження Правил ринку» № 307 від 14 березня 2018 
року («Правила ринку») та Постанови НКРЕКП «Про 
затвердження Порядку купівлі гарантованим по-
купцем електричної енергії, виробленої з альтер-
нативних джерел енергії» від 26 квітня 2019 року 
№ 641 («Порядок купівлі електроенергії з ВДЕ»).

Постанова № 1682 передбачає такі нововве-
дення у Правилах ринку:

• для виробників електричної енергії, які увійшли 
до балансуючої групи гарантованого покупця, 
договір про врегулювання відповідальності за 
небаланси призупиняє свою дію лише по гене-
руючих одиницях, для яких установлено «зеле-
ний» тариф або щодо яких переможець аукціо-
ну набув право на підтримку;

• гарантований покупець несе фінансову відпо-
відальність перед ОСП за небаланси електрич-
ної енергії виробників електричної енергії, які 
увійшли до його балансуючої групи, лише по 
генеруючих одиницях, для яких установлено 
«зелений» тариф або щодо яких переможець 
аукціону набув право на підтримку.

Подібні зміни також відображено в Порядку ку-
півлі електроенергії з ВДЕ.

16. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОРЯДКУ 
ВСТАНОВЛЕННЯ, ПЕРЕГЛЯДУ ТА 
ПРИПИНЕННЯ ДІЇ «ЗЕЛЕНОГО» ТАРИФУ

16.1. ПОСТАНОВА НКРЕКП «ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ ВСТАНОВЛЕННЯ, 
ПЕРЕГЛЯДУ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ «ЗЕЛЕНОГО» 
ТАРИФУ НА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГІЮ ДЛЯ 
СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, 
СПОЖИВАЧІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ, У ТОМУ 
ЧИСЛІ ЕНЕРГЕТИЧНИХ КООПЕРАТИВІВ, ТА 

ПРИВАТНИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ, ГЕНЕРУЮЧІ 
УСТАНОВКИ ЯКИХ ВИРОБЛЯЮТЬ ЕЛЕКТРИЧНУ 
ЕНЕРГІЮ З АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ 
ЕНЕРГІЇ» № 1457 ВІД 1 ВЕРЕСНЯ 2021 РОКУ
(«Постанова № 1457»)

1 вересня 2021 року НКРЕКП прийняла поста-
нову № 1457, якою було внесено зміни до Порядку 
встановлення, перегляду та припинення дії «зеле-
ного» тарифу.

Постанова № 1457 передбачає, що у разі втрати 
чинності технічних умов на приєднання до електрич-
них мереж об’єкта електроенергетики або черги 
його будівництва (пускового комплексу), що здійснює 
виробництво електричної енергії з альтернативних 
джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, 
а з використанням гідроенергії – виробленої лише 
мікро, міні– та малими гідроелектростанціями) на 
день реєстрації заяви щодо встановлення/перегля-
ду «зеленого» тарифу, до такої заяви додатково до-
дається копія акта щодо надання послуги з приєд-
нання або копія повідомлення про надання послуги 
з приєднання об’єкта електроенергетики або черги 
його будівництва (пускового комплексу), видані про-
тягом строку чинності технічних умов приєднання 
до електричних мереж.

16.2. ПОСТАНОВА НКРЕКП «ПРО 
ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗМІН ДО ПОРЯДКУ 
ВСТАНОВЛЕННЯ, ПЕРЕГЛЯДУ ТА ПРИПИНЕННЯ 
ДІЇ «ЗЕЛЕНОГО» ТАРИФУ НА ЕЛЕКТРИЧНУ 
ЕНЕРГІЮ ДЛЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ, СПОЖИВАЧІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ 
ЕНЕРГІЇ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЕНЕРГЕТИЧНИХ 
КООПЕРАТИВІВ, ТА ПРИВАТНИХ 
ДОМОГОСПОДАРСТВ, ГЕНЕРУЮЧІ УСТАНОВКИ 
ЯКИХ ВИРОБЛЯЮТЬ ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГІЮ 
З АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ» 
№138 ВІД 3 ЛЮТОГО 2021 РОКУ
(«Постанова № 138»)

3 лютого 2021 року НКРЕКП прийняла Поста-
нову № 138, якою було внесено зміни до Порядку 
встановлення, перегляду та припинення дії «зеле-
ного» тарифу. 

Постановою № 138 передбачено наступне:
• Порядок встановлення, перегляду та припинен-

ня дії «зеленого» тарифу поширюється на об’єк-
ти ВДЕ, що введені в експлуатацію з 1 січня 
2020 року, не зобов’язані брати участь в аук-
ціонах та загальна потужність черг будівництва 
(пускових комплексів) яких не перевищу 1 МВт 
(щодо СЕС) а 5 МВт (щодо ВЕС).

• Для встановлення та перегляду «зеленого» та-
рифу разом із заявою слід подавати не лише 
копію технічних умов на приєднання до елек-
тричних мереж, а також копію договору про 
приєднання до електричних мереж.

• Не допускається відмінність техніко-економіч-
них показників об’єкта електроенергетики, вка-
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заних у документах, наданих ДП «Гарантований 
покупець» для укладання PPA, а саме – збіль-
шення величини максимального розрахунково-
го (прогнозного) навантаження з урахуванням 
існуючої дозволеної (приєднаної) потужності 
об’єкта ВДЕ та розділення об’єкта ВДЕ на черги 
та/або пускові комплекси, потужність яких не 
перевищує 1 МВт – для об’єктів електроенер-
гетики, що виробляють електричну енергію з 
енергії сонця, та 5 МВт – для об’єктів електро-
енергетики, що виробляють електричну енергію 
з енергії вітру, якщо щодо такого об’єкта ВДЕ 
укладено pre-PPA.

• У разі зменшення загальної встановленої по-
тужності електрогенеруючого обладнання 
на об’єкті ВДЕ (черзі будівництва (пусковому 
комплексі)), якому був встановлений «зелений» 
тариф, після проведення реконструкції, техніч-
ного переоснащення або капітального ремонту, 
«зелений» тариф встановлюється з урахуван-
ням положень статей 9-1 та 9-4 Закону України 
«Про альтернативні джерела енергії», але на 
рівні не більше діючого «зеленого» тарифу. 

17. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО МЕТОДИКИ 
(ПОРЯДКУ) ФОРМУВАННЯ ПЛАТИ 
ЗА ПРИЄДНАННЯ ДО СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ 
ТА СИСТЕМИ РОЗПОДІЛУ

6 жовтня 2021 року НКРЕКП прийняла Поста-
нову № 1700 «Про затвердження змін до Методи-
ки (порядку) формування плати за приєднання до 
системи передачі та системи розподілу». Метою 
внесення змін до Методики є спрощення отриман-
ня замовниками послуг з приєднання до електро-
мережі.

Зазначена Постанова удосконалює порядок 
розрахунку плати за стандартне та нестандартне 
приєднання електроустановок, порядок розрахун-
ку ОСП коефіцієнта оптимізації коштів, порядок 
надання звітності ОСП та ОСР до НКРЕКП, а також 
встановлює посилення контролю та відповідаль-
ності за неподання такої звітності щодо надання 
послуг з приєднання з метою здійснення НКРЕКП 
моніторингу якості надання послуг з приєднань. 

18. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОРЯДКУ 
КУПІВЛІ ГАРПОКОМ ЕЛЕКТРИЧНОЇ 
ЕНЕРГІЇ, ВИРОБЛЕНОЇ З АЛЬТЕРНАТИВНИХ 
ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ

1 грудня 2021 року НКРЕКП прийняла Постано-
ву «Про внесення змін до Порядку купівлі гаран-
тованим покупцем електричної енергії, виробленої 
з альтернативних джерел енергії» № 2453, якою 
внесла зміни та врегулювала строки та терміни 
для подачі графіків відпуску та споживання елек-
тричної енергії, а також іншої інформації від ви-

робників електроенергії з альтернативних джерел 
енергії до ДП «Гарантований покупець».

Серед нововведень:
• Змінено час, протягом якого продавці електро-

енергії повинні надати ГарПоку оновлений гра-
фік відпуску та споживання електричної енергії 
із двох годин 45 хвилин до 55 хвилин до «за-
криття воріт ВДР».

• Встановлено обов’язок ОСП, при прогнозуванні 
надання команд на розвантаження виробників з 
ВДЕ, до 10:30 дня, що передує торговому, нада-
вати ДП «Гарантований покупець» інформацію 
про погодинну гранично допустиму потужність, 
яку вони можуть нести та яка еквівалентна по-
годинному обсягу відпуску електричної енергії, 
сумарно по всіх генеруючих одиницях виробни-
ків з ВДЕ, що входять до балансуючої групи ДП 
«Гарантований покупець», по кожній торговій 
зоні за встановленою формою. Інформацію про 
погодинну гранично допустиму потужність ОСП 
також публікує на своєму веб-сайті.

19. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗВІТУ З ОЦІНКИ 
ВІДПОВІДНОСТІ (ДОСТАТНОСТІ) 
ГЕНЕРУЮЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ ДЛЯ 
ПОКРИТТЯ ПРОГНОЗОВАНОГО ПОПИТУ НА 
ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГІЮ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НЕОБХІДНОГО РЕЗЕРВУ У 2020 РОЦІ
(«Постанова № 975»)

16 червня 2021 року НКРЕКП прийняла поста-
нову «Про затвердження Звіту з оцінки відповід-
ності (достатності) генеруючих потужностей для 
покриття прогнозованого попиту на електричну 
енергію та забезпечення необхідного резерву у 
2020 році» № 975.

Постановою № 975 передбачено затвердження 
Звіту з оцінки відповідності (достатності) гене-
руючих потужностей для покриття прогнозовано-
го попиту на електричну енергію та забезпечення 
необхідного резерву у 2020 році («Звіт»), а також 
передбачено дії, які має вчинити НЕК «Укренерго» 
для реалізації цього Звіту, зокрема:

• Укренерго зобов’язується опублікувати Звіт на 
своїй офіційній сторінці для публічного доступу. 

• Укренерго має надати паперовий та електро-
нний варіант Звіту до Міненерго. 

• до 15 вересня 2021 року НЕК «Укренерго» по-
трібно провести консультації з НКРЕКП щодо 
вдосконалення методології виконання оцінки 
відповідності (достатності) генеруючих по-
тужностей, щодо довгострокових сценаріїв 
розвитку попиту та пропозиції в ОЕС, найбільш 
ймовірного (базового) сценарію на перспективу 
найближчих 10 років, прийнятих припущень та 
обраних умов моделювання для підготовки від-
повідного Звіту у 2021 році.
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20. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ НЕК «УКРЕНЕРГО» 
ЩОДО НЕДОПУЩЕННЯ НЕДОТРИМАННЯ 
ВИМОГ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ 
АКТІВ ЩОДО ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ 
ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ПОРУШЕННЯ 
ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ 

25 червня 2021 року НКРЕКП прийняла поста-
нову «Про застереження НЕК «Укренерго» щодо 
недопущення надалі недотримання вимог норма-
тивно-правових актів, що регулюють функціону-
вання ринку електричної енергії, порушення Лі-
цензійних умов з передачі електричної енергії, та 
здійснення заходів державного регулювання» № 
1052 (з подальшими змінами, внесеними Постано-
вою НКРЕКП № 1711 від 6 жовтня 2021 року) («По-
станова № 1052»).

Постанову №1052 було прийнято у результаті 
проведення планової перевірки НЕК «Укренерго». 
НКРЕКП встановила, що НЕК «Укренерго» порушило 
ряд вимог Ліцензійних умов провадження господар-
ської діяльності з постачання електричної енергії 
споживачу, Закону України «Про ринок електричної 
енергії», Інструкцій щодо заповнення форм звітно-
сті, Правил ринку та інших постанов НКРЕКП. Серед 
порушень НЕК «Укренерго»: неукладення договорів, 
обов’язкових для провадження діяльності на ринку 
електроенергії, неврегульованість небалансів елек-
троенергії, невиконання схваленої НКРЕКП інвести-
ційної програми, порушення вимог інструкцій сто-
совно заповнення річних звітів, невидача ЕІС-кодів.

Із прийняттям Постанови №1052 НКРЕКП за-
стерегла НЕК «Укренерго» щодо недопущення на-
далі таких порушень, а також зобов’язала:

• надати  НКРЕКП належним чином заповнені 
звіти за попередні роки;

• здійснити повернення коштів в повному обсязі 
учасникам ринку електричної енергії, які здійс-
нили оплату Укренерго рахунків щодо плати за 
невідповідність надання послуг з балансуван-
ня, виставлених за грудень 2019 року;

• надати компенсації ПАТ «Катіон» за недотри-
мання гарантованих стандартів якості надан-
ня послуг щодо строків надання договорів про 
надання послуг з передачі електричної енергії 
та з диспетчерського (оперативнотехнологіч-
ного) управління у подвійному розмірі, а також 
завод «Павлоградхіммаш» за недотримання га-
рантованого стандарту щодо строку розгляду 
звернення/скарги/претензії споживачів у по-
двійному розмірі;

• врегулювати спірну ситуацію, що склалася з 
ДПЗД «Укрінтеренерго» щодо визначення фак-
тичних обсягів наданих послуг з передачі елек-
тричної енергії та небалансів електричної енер-
гії та заборгованості за них шляхом ініціювання 
та проведення спільних нарад; та

• надати належним чином завірені копії під-
твердних документів (висновків) відповідного 

органу державної виконавчої влади щодо від-
сутності необхідності отримання сертифікатів 
(декларацій) про прийняття в експлуатацію за-
кінчених будівництвом об’єктів, перелік яких 
визначений Постановою НКРЕКП № 1052.

21. ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФУ
НА ПОСЛУГИ З ПЕРЕДАЧІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ 
ЕНЕРГІЇ УКРЕНЕРГО НА 2022 РІК

1 грудня 2021 року НКРЕКП прийняла постано-
ву «Про встановлення тарифу на послуги з пере-
дачі електричної енергії НЕК «Укренерго» на 2022 
рік» № 2454. Постановою передбачено, що Укре-
нерго встановлено тариф на послуги з передачі 
електричної енергії на рівні 345,64 грн/МВт•год 
(без ПДВ).

22. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОДАТКОВОГО 
КОДЕКСУ УКРАЇНИ
(«Закон № 1914IX»)

30 листопада 2021 року ВРУ прийняла Закон 
№ 1914-IX «Про внесення змін до Податкового ко-
дексу України та деяких законодавчих актів Укра-
їни щодо забезпечення збалансованості бюджет-
них надходжень», більш відомий як законопроєкт 
№ 5600.

Внаслідок прийняття Закону № 1914-IX, з 2022 
року виробники електричної енергії за «зеленим» 
тарифом («Виробники ВДЕ») матимуть право визна-
чати податкове зобов’язання з податку на прибу-
ток з урахуванням певних особливостей, визначе-
них статтею 58 підрозділу 4 Прикінцевих положень 
Податкового кодексу. 

Фактично, це означитиме, що у випадку не-
сплати покупцем (в першу чергу, ДП «Гарантований 
покупець») реалізованої Виробником ВДЕ елек-
тричної енергії до кінця звітного періоду, для цілей 
оподаткування дохід за таку електроенергію та ви-
трати на її вироблення будуть визначатися за касо-
вим методом, тобто будуть пов’язані із моментом 
фактичної оплати за продану електричну енергію. 
Технічно, це буде досягатися шляхом коригувань 
(збільшення та зменшення) фінансового результа-
ту до оподаткування на відповідні суми. Таким чи-
ном, виробнику з ВДЕ не прийдеться платити пода-
ток на прибуток щодо неоплаченої електроенергії. 
В свою чергу це дозволить підтримати ліквідність 
виробників з ВДЕ, які мають значну непогашену 
дебіторську заборгованість, але в той самий час 
несуть операційні витрати, гасять кредити тощо.

Окремо варто відзначити, що на етапі обгово-
рення проєкту Закону № 1914-IX пропонувалося 
встановити акцизний податок у розмірі 3,2% за 
реалізацію «зеленої» електроенергії, однак таку 
пропозицію відхилили.
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23. ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ 
ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ 
НА 2022 РІК
(«Закон № 1928ІХ»)

02 грудня 2021 року Верховною Радою України 
був прийнятий закон України «Про державний бю-
джет України на 2022 рік» № 1928-ix, який набув 
чинності 1 січня 2022 року. 

Відповідно до абзацу десятого пункту 3 При-
кінцевих положень зазначеного закону, на 2022 
рік зупиняється дія частини третьої статті 8 Зако-
ну України «Про альтернативні джерела енергії». 
Це означає, що КМУ не може передбачати у дер-
жавному бюджеті видатки на фінансову підтримку 
ДП «Гарантований покупець» для оплати електрич-
ної енергії, виробленої з альтернативних джерел, у 
розмірі не менше 20% прогнозованої виробітки то-
варної продукції електричної енергії з альтернатив-
них джерел на відповідний рік.

24. ЗЕМЛЯ ТА БУДІВНИЦТВО

24.1. ВДОСКОНАЛЕННЯ ЄДИНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ У СФЕРІ 
БУДІВНИЦТВА

23 червня 2021 року КМУ прийняв Постанову 
«Деякі питання забезпечення функціонування Єди-
ної державної електронної системи у сфері будів-
ництва» № 681, якою було затверджено Порядок 
ведення Єдиної державної електронної системи 
у сфері будівництва («ЄДЕССБ»), спрямованої на 
вдосконалення порядку функціонування ЄДЕССБ.

Зі створенням ЄДЕССБ фізичні та юридичні осо-
би можуть отримати послуги у сфері будівництва 
в електронній формі через портал Дія, без особи-
стого відвідування уповноважених органів влади, 
що значно спрощує процес отримання відповідних 
послуг, а також зменшує рівень бюрократизації та 
корупційних ризиків. Наприклад, девелопери про-
єктів у секторі відновлювальної енергетики за до-
помогою ЄДЕССБ можуть отримати такі послуги:

• отримання містобудівних умов та обмежень за-
будови земельної ділянки;

• подання повідомлення про початок будівельних 
робіт;

• отримання дозволу на виконання будівельних 
робіт;

• реєстрація декларації про готовність об’єкта до 
експлуатації;

• отримання сертифікату про прийняття об’єкта в 
експлуатацію; та

• присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна.

Також ЄДЕССБ містить документи та інформа-
цію, передбачену Законом України «Про енерге-
тичну ефективність будівель» № 2118-VIII від 22 
червня 2017 року для здійснення енергетичного 
аудиту та контролю за дотриманням енергетичної 
ефективності будівель, зокрема інформацію про:

• фахівців з аудиту енергетичної ефективності 
будівель;

• енергетичні сертифікати, їх витяги, відомості 
про їх незалежний моніторинг;

• договори про сертифікацію енергетичної ефек-
тивності будівель; та

• звіти про результати обстеження інженерних 
систем будівлі.

24.2. ЗМІНА ПРАВИЛ КОРИСТУВАННЯ 
ЗЕМЕЛЬНИМИ ДІЛЯНКАМИ 
ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ЛІНІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ 
ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

27 травня 2021 року набрав чинності Закон 
України «Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо вдосконалення системи 
управління та дерегуляції у сфері земельних відно-
син» № 1423-ІХ («Закон № 1423ІХ»).

Закон № 1423-ІХ доповнив статтю 76 Земель-
ного кодексу України пунктом 4, який передбачає, 
що для розміщення лінійних об’єктів енергетичної 
інфраструктури не потрібно змінювати цільове 
призначення земельної ділянки, на якій такі об’єк-
ти будуть розташовані. Лінійні об’єкти енергетич-
ної інфраструктури можна розміщувати на будь-
яких категоріях земель.

Також було доповнено статтю 101 Земельного 
кодексу України та визначено, що у разі переходу 
права власності на об’єкт енергетики або об’єкт 
передачі електричної енергії, для розміщення 
якого встановлений сервітут, до нового власника 
такого об’єкта переходить право земельного сер-
вітуту на тих же умовах, що були встановлені для 
первісного сервітуарія. Відтак, державна реєстра-
ція права земельного сервітуту буде відбуватися 
на підставі документів, що засвідчують перехід 
права власності на об’єкт енергетики або об’єкт 
передачі електричної енергії, для розміщення яко-
го встановлений земельний сервітут. У такому разі 
волевиявлення землевласника (землекористувача) 
та внесення змін до договору про встановлення зе-
мельного сервітуту не вимагаються. 
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1. ПРОЄКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ ПРО ДЕРЖАВНИЙ 
ЕКОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ № 3091

15 липня 2021 року ВРУ прийняла за основу 
Проєкт закону України про державний екологічний 
контроль № 3091. 

Ціль законопроєкту – створення чіткого та зро-
зумілого порядку гарантування ст. 13, 16, 50, 66 
Конституції України, досягнення сталого розвитку 
та виконання положень Угоди між Україною та ЄС 
щодо посилення функції державного контролю за 
станом довкілля.

Наразі законопроєкт передбачає наступні зміни:
• впровадження нового поняття «державного 

екологічного контролю»;
• утворення єдиного органу державного еколо-

гічного контролю та реформування системи 
органів та порядку здійснення державного еко-
логічного контролю;

• створення автоматизованої системи «Екологіч-
ний інспектор» – єдиної автоматизованої сис-
теми збирання, накопичення та систематизації 
інформації про заходи державного екологічно-
го контролю, що призначена для забезпечен-
ня прозорості заходів екологічного контролю, 
узагальнення та оприлюднення інформації про 
заходи державного екологічного контролю, ко-
ординації роботи його органів, вивчення ефек-
тивності та законності здійснення заходів дер-
жавного екологічного контролю; та

• розширення заходів державного екологічного 
контролю та покращення порядку планування 
здійснення державного екологічного контролю.

2. ПРОЄКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ ЩОДО 
ЗАПОБІГАННЯ ЖОРСТОКОМУ ПОВОДЖЕННЮ 
З ТВАРИНАМИ ТА ВИКОНАННЯ МІЖНАРОДНИХ 
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ІЗ ЗАХИСТУ ДИКИХ 
ТВАРИН № 5342

2 червня 2021 року Комітет з питань екологіч-
ної політики та природокористування рекоменду-
вав ВРУ прийняти за основу Проєкт закону України 
про внесення змін до деяких законів України щодо 
запобігання жорстокому поводженню з тваринами 
та виконання міжнародних зобов’язань із захисту 
диких тварин № 5342. 

Серед змін, запропонованих у законопроєкті – 
подолання проблеми загибелі диких птахів та ка-
жанів в результаті експлуатації ВЕС. Законопроєкт 
має на меті заборонити експлуатацію та відключи-
ти з 1 січня 2024 року ВЕС, які не оснащені спеці-
альним обладнанням, а саме:

• радіолокаційними системами, що уповільнюють 
або зупиняють рух лопатей вітрових електроу-
становок у разі наближення птахів; та

• ультразвуковими системами відлякування, що 
запобігають наближенню до вітрових електроу-
становок рукокрилих ссавців (кажанів).

Технічний регламент вищезазначеного облад-
нання буде затверджуватися КМУ. Також у зако-
нопроєкті пропонується заборонити розміщення 
ВЕС на шляхах міграції птахів.

3. ПРОЄКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМІН ДО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 
ЩОДО СТАБІЛІЗАЦІЇ РОЗРАХУНКІВ НА РИНКУ 
ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ № 5399

12 липня 2021 року до Комітету з питань бю-
джету надійшов на розгляд Проєкт закону України 
про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо стабілізації розрахунків на ринку електрич-
ної енергії № 5399. Ним передбачається зменши-
ти грошове зобов’язання за податок на прибуток, 
яке підлягає сплаті виробниками електроенергії за 
«зеленим» тарифом («Виробники ВДЕ») за рахунок 
продовження застосування касового методу у ча-
стині обсягів неоплаченої електроенергії до 1 січ-
ня 2026 року.

3.1. ОСНОВНІ НОРМАТИВНО-
ПРАВОВІ АКТИ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ 
ЯКИХ ОЧІКУЄТЬСЯ У 2022 РОЦІ



Тобто, Виробники ВДЕ сплачуватимуть податок 
на прибуток лише за обсяг купленої електроенергії, 
а не за обсяг фактичної відпущеної електроенергії, 
як це відбувається зараз. У зв’язку із цим у законо-
проєкті пропонується такий порядок обчислення по-
датку на прибуток: податок на прибуток підприєм-
ства за квартал Х коефіцієнт оплати за реалізовану 
електроенергію за «зеленим тарифом» за квартал = 
податок на прибуток за касовим методом.

У свою чергу, коефіцієнт оплати за реалізовану 
електроенергію розраховується наступним чином: 
сума отриманої оплати за реалізовану у кварталі 
електричну енергію за «зеленим» тарифом: загаль-
на вартість реалізованої виробником електричної 
енергії за «зеленим» тарифом.

Також Законопроєктом пропонується продов-
жити до 1 січня 2026 року механізм застосування 
касового методу до обчислення податку на до-
дану вартість, необхідного до сплати учасника-
ми ринку електричної енергії в рамках пункту 44 
розділу ХХ Прикінцевих положень Податкового 
кодексу України.

4. ПРОЄКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОЦІНКУ 
ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ» СТОСОВНО 
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ 
ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ № 5766

1 грудня 2021 року Комітет з питань екологіч-
ної політики та природокористування рекоменду-
вав ВРУ прийняти за основу Проєкт закону України 
про внесення змін до Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля» стосовно удосконалення про-
цедури ОВД № 5766. 

Законопроєкт пропонує:
• застосування до процедури отримання звіту з 

ОВД правил електронного документообігу;
• введення попереднього аналізу звіту з ОВД – 

перехідної стадії, на якій Мінприроди або Де-
партамент Екології Облдержадміністрації 
комунікує з суб’єктами ОВД стосовно необхід-
ності надання додаткової інформації до звіту;

• запровадження вимог до повідомлення щодо 
необхідності надання додаткової інформації до 
звіту з ОВД та до процедури розгляду суб’єктом 
господарювання повідомлення про необхідність 
надання додаткової інформації до звіту з ОВД;

• закріплення підстав відмови у видачі висновку 
з ОВД та процедур та права повторного подан-
ня звіту з ОВД суб’єктом ОВД у разі усунення 
підстав попередньої відмови;

• встановлення вимог до форми та змісту рішен-
ня про відмову у видачі висновку з ОВД.

5. ПРОЄКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ 
ЩОДО СТИМУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА 

ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ З АЛЬТЕРНАТИВНИХ 
ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ НА РИНКОВИХ ЗАСАДАХ

28 серпня 2021 року Міненерго опублікувало 
Проєкт закону України «Про внесення змін до дея-
ких законів України щодо стимулювання виробни-
цтва електричної енергії з альтернативних джерел 
енергії на ринкових засадах» з метою наділення 
виробників електроенергії з ВДЕ з правом само-
стійного продажу електроенергії на ринку. 

У законопроєкті Міненерго пропонує перейти 
від системи Feed-in-tariff, тобто від «зеленого» та-
рифу, до Feed-in-Premium – контрактів на різницю.

Модель Feed-in-Premium передбачатиме ви-
плату ДП «Гарантований покупець» компенсації 
виробникам електроенергії з ВДЕ на суму різниці 
між аукціонною ціною продажу або розміром «зе-
леного» тарифу та ринковою ціною електроенергії. 
Варто відмітити, що ринкова ціна не зможе бути 
меншою за ціну на ринку «на добу наперед».

За рахунок внесення змін до Законів України 
«Про ринок електричної енергії», «Про альтерна-
тивні джерела енергії», «Про оренду державного 
та комунального майна» планується підвищити 
точність прогнозування відпуску електроенергії 
ОСР внаслідок повної відповідальності за неба-
ланси виробників енергії з ВДЕ, зменшення обсягів 
небалансів ГарПоку на ринку.

6. ПРОЄКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ ЩОДО 
РОЗВИТКУ СИСТЕМ НАКОПИЧЕННЯ ЕНЕРГІЇ 
№ 5436-Д

16 листопада 2021 року ВРУ прийняла за ос-
нову Проєкт закону України про внесення змін до 
деяких законів України щодо розвитку систем на-
копичення енергії № 5436-д. 

Відповідно до законопроєкту, накопичення 
енергії – діяльність з відбору електричної енергії 
з ОЕС або з власних електростанцій, зберігання її, 
в тому числі перетворення її з використанням фі-
зичних, хімічних та інших процесів в іншу форму 
енергії, в якій вона може зберігатись, та подальше 
перетворення в електричну енергію, з метою відпу-
ску в систему передачі або систему розподілу або 
в мережі електростанції або мережі користувача.

Системи накопичення енергії мають на меті 
оптимізувати виробництво електричної енергії. 

Законопроєкт націлений на впровадження но-
вого гравця на ринку енергетики, а саме опера-
тора системи накопичення енергії («ОСН»). ОСН 
здійснюватиме діяльність з накопичення енергії з 
метою її продажу чи надання послуг з балансу-
вання.
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За загальним правилом діяльність з накопичен-
ня енергії підлягатиме ліцензуванню, якщо величи-
на встановленої потужності СНЕ перевищуватиме 
граничний показник, визначений у відповідних 
ліцензійних умовах. Так, виробник електроенергії 
матиме право використовувати СНЕ без ліцензії, 
якщо потужність відпуску електроенергії не пере-
вищуватиме встановлену потужність електроуста-
новок такого виробника. А споживачі, наприклад, 
якщо не здійснюватимуть відпуск раніше накопи-
ченої в СНЕ електроенергії на відповідний ринок.

Однак ні ОСП, ні ОСР не мають права володі-
ти, управляти та експлуатувати СНЕ. Винятками 
є ситуації, коли СНЕ, що належать ОСП чи ОСР, є 
повністю інтегрованими компонентами мережі із 
дозволом НКРЕКП на їх використання, або у разі 
задоволення певних вимог. 

Законопроєкт також піднімає питання «зеле-
ного» тарифу. Так, для користувачів СНЕ не пе-
редбачено особливостей встановлення «зеленого» 
тарифу, адже робота СНЕ здійснюватиметься на 
ринкових засадах. Встановлення СНЕ виробниками 
електроенергії, яким надано «зелений» тариф або 
які за результатами аукціону отримали право на 
підтримку, не є підставою для перегляду наданого 
«зеленого» тарифу або аукціонної ціни за виконан-
ня списку встановлених Законопроєктом № 5436-д 
вимог.

7. ПРОЄКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ 
(щодо врегулювання питань забезпечення 
безпеки постачання електричної енергії та 
природного газу)

20 грудня 2021 року Міненерго оприлюднило 
на своїй сторінці доопрацьований Проєкт Зако-
ну «Про внесення змін до деяких законів України 
(щодо врегулювання питань забезпечення безпе-
ки постачання електричної енергії та природного 
газу)». 

Законопроєкт має на меті внести зміни до За-
кону України «Про ринок електричної енергії» та 
Закону України «Про ринок природного газу» у ча-
стині врегулювання здійснення моніторингу безпеки 
постачання електричної енергії, енергетичного наг-
ляду на ринку природного газу задля забезпечення 
надійного та ефективного функціонування ОЕС. 

Метою законопроєкту є забезпечення безпе-
рервного та безпечного постачання електричної 
енергії та природного газу споживачам через по-
силення контролю та впливу держави за дотри-
манням вимог нормативно-правових актів у від-
повідних галузях учасниками ринків електричної 
енергії та природного газу (крім побутових спо-
живачів та споживачів, не віднесених до особливої 
групи споживачів).

8. ПРОЄКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО РИНОК 
ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ» ЩОДО ВВЕДЕННЯ 
ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ У РАЗІ ЗАГРОЗИ 
ПОРУШЕННЯ БЕЗПЕКИ ПОСТАЧАННЯ 
ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ»

1 грудня 2021 року Міненерго опублікува-
ло Проєкт Закону України «Про внесення змін до 
Закону України «Про ринок електричної енергії» 
щодо введення тимчасової адміністрації у разі за-
грози порушення безпеки постачання електричної 
енергії».

Відповідно до законопроєкту, пропонується 
ввести тимчасові адміністрації до: 

• суб’єктів господарювання, що здійснюють ді-
яльність в енергетичній сфері у разі порушення 
ними безпеки постачання, критерії/види якої 
зазначені у Правилах про безпеку постачання 
електричної енергії; та

• учасників ринку електроенергії-суб’єктів при-
родних монополій у разі порушення ними лі-
цензійних вимог господарської діяльності таких 
суб’єктів.

Відповідно, Законопроєкт планує розширити 
перелік правопорушень на ринку електроенергії, 
додавши до нього порушення правил безпеки по-
стачання електроенергії та неподання, несвоєчас-
не подання або подання завідомо недостовірної 
інформації Міненерго, що необхідна йому для ви-
конання функцій моніторингу безпеки постачання 
електроенергії, зумовлюючи адміністративну від-
повідальність у вигляді: 

• попередження про необхідність усунення пору-
шень;

• штрафу;
• зупинення дії ліцензії; та
• анулювання дії ліцензії.

Такі тимчасові адміністрації будуть вводитися 
за рішенням КМУ строком не більшим, ніж на 6 мі-
сяців з можливістю його продовження. При цьому, 
до тимчасового адміністратора будуть переходити 
повноваження всіх органів управління учасника 
ринку електроенергії, а до державних підприємств, 
установ, організацій, або державних акціонерних 
товариств будуть передаватися в управління всі 
активи та/або корпоративні права учасників ринку 
електроенергії, які порушили правила про безпеку 
постачання електроенергії.

9. ПРОЄКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ ЩОДО 
ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОВЖИВАННЯ НА ОПТОВИХ 
ЕНЕРГЕТИЧНИХ РИНКАХ» № 5322

1 квітня 2021 року до ВРУ надійшов проєкт За-
кону України «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо запобігання зловживанням на опто-
вих енергетичних ринках» № 5322.
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Законопроєкт розроблено задля імплемен-
тації в українське законодавство Регламент ЄС 
№ 1227/2011 від 25 жовтня 2011 року щодо ці-
лісності і прозорості оптового енергетичного ринку 
(REMIT). 

Законопроєкт передбачає наступне: 
• попередження зловживань з боку учасників на 

оптових енергетичних ринках; та 
• встановлення відповідальності для учасників 

за маніпулювання на енергетичних ринках, а 
також за торгівлю на основі інсайдерської ін-
формації.

10. ПРОЄКТ ПОСТАНОВИ КМУ 
ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ 
ПОСТАНОВ КМУ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ 
КОНКУРЕНТНИХ УМОВ СТИМУЛЮВАННЯ 
ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ 
З АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ»

14 травня 2021 року Міненерго опублікувало 
Проєкт постанови «Про внесення змін до деяких 
постанов КМУ щодо удосконалення конкурент-
них умов стимулювання виробництва електричної 
енергії з альтернативних джерел енергії».

Проєкт Постанови має на меті удосконалити 
процедуру проведення аукціонів з розподілу кво-
ти підтримки відновлювальної енергетики. Таке 
удосконалення сприятиме переходу до нової мо-
делі підтримки відновлюваної енергетики, що є 
більш конкурентоспроможною на ринку, а також 
дотриманню конкурентних засад у разі надання 
підтримки виробникам електричної енергії з аль-
тернативних джерел. Проєкт Постанови націлений 
також на досягненню балансу інтересів як держа-
ви, так і споживачів електричної енергії.

Проєкт Постанови пропонує зокрема наступні 
нововведення:

• розширений перелік видів аукціонів, які прово-
дяться за допомогою електронної торгової сис-
теми;

• окрема процедура проведення аукціонів будівель 
та інших капітальних споруд, дахи та/або фасади 
яких, пропонуються на аукціон із спорудами;

• доповнений перелік інформації, який необхідно 
надати під час оголошення про проведення аук-
ціону; та

• уточнені вимоги до банків, що можуть надавати 
банківські гарантії для участі в аукціоні.

11. ПРОЄКТ ПОСТАНОВИ НКРЕКП ПРО 
ЗАТВЕРДЖЕННЯ МЕТОДИКИ ВСТАНОВЛЕННЯ 
ГРАНИЧНИХ ЦІН НА РИНКУ «НА ДОБУ 
НАПЕРЕД», ВНУТРІШНЬОДОБОВОМУ РИНКУ 
ТА БАЛАНСУЮЧОМУ РИНКУ ТА ВНЕСЕННЯ 
ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ПОСТАНОВ НКРЕКП

Передбачена проєктом Постанови НКРЕКП 
методика необхідна для встановлення граничної 
ціни, тобто тимчасових мінімальних та/або макси-
мальних цінових меж, на ринку «на добу наперед», 
внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку 
для кожної торгової зони з відповідним обґрунту-
ванням у разі істотного коливання цін.

Проєктом Постанови НКРЕКП визначаються на-
ступні ініціативи на ринку «на добу наперед», вну-
трішньодобовому ринку та балансуючому ринку:

• порядок визначення істотного коливання цін;
• процедура встановлення граничних цін (тимча-

сових мінімальних та/або максимальних цінових 
меж); та

• рівень граничних цін (тимчасових мінімальних 
та/або максимальних цінових меж).
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ДІЯЛЬНІСТЬ
УВЕА І V

Фото Костянтина Бріжніченко
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Якщо у 2020 році активності сектору ВДЕ об-
межувались форматом онлайн через пандемію 
COVID19, то вже у 2021 році діяльність сектору 
стабілізувалась і здійснювалась як в онлайн, так 
і в офлайн форматах. Важливо відмітити, що 2021 
році, після тривалої ізоляції, ринок все більше і 
більше прагнув зустрічатися на заходах вживу не 
лише в Україні, але й за кордоном.

Представники УВЕА брали участь як у профіль-
них національних подіях: Президентський Форум 
«Україна 30», Всеукраїнський енергетичний форум, 
VI Business & Legal Energy Forum, так і представ-
ляли український вітроенергетичний сектор в Да-
нії, Об’єднаних Арабських Еміратах, Сполученому 
Королівстві, Австрії, Польщі, Туреччині та Румунії.

В той час як для сектору відновлюваної енер-
гетики України 2021 рік відзначився поширенням 
фейків та відверто неправдивої інформації в наці-
ональних ЗМІ, непередбачуваністю законодавства 
та просуванням загрозливих для сектору законо-
давчих положень і перманентною проблемою по-
гашення заборгованості перед виробниками з ВДЕ, 
для УВЕА – це був рік ще більш активної роботи з 
відстоювання інтересів національних і міжнарод-
них інвесторів в Україні, відкриття нових напрямків 
діяльності та розширення структурних підрозділів 
асоціації.

У 2021 році УВЕА успішно провела дводенну 
Щорічну міжнародну конференцію 2021 року, 
присвячену переходу від «зеленого» тарифу до 
ринкових умов, у якій взяли участь 33 міжнародних 
та національних спікера та понад 500 учасників з 
25 країн світу. У цьому ж році при УВЕА був створе-
ний Комітет з правових питань, до якого увійшли 
представники 12 юридичних фірм-членів УВЕА, а 
також юристи трьох компаній-виробників електро-
енергії з енергії вітру: ДТЕК ВДЕ, UDP Renewables 
та Elementum Energy. Відтепер при УВЕА створе-
но підрозділ, який активно сприяє вдосконаленню 
законодавства у секторі вітрової енергетики та 
напрацьовує шляхи вирішення нагальних проблем, 
що виникають у секторі.

Прагнучи провадити чесну та прозору політику 
з розвитку вітрової енергетики, відкрито взаємо-
діяти з органами державної влади, співпрацю-
вати один з одним на рівних умовах, дотримува-
тися принципів конфіденційності, інформаційної 
безпеки та охорони праці, дбати про навколишнє 
середовище і відповідати усім діловим та етичним 
стандартам поведінки, у 2021 році УВЕА прийняла 
Кодекс етики та ділової поведінки, яким закріпи-
ла своє відповідальне ставлення до прав людини 
та бізнес-партнерів.

Задля забезпечення раціонального користу-
вання природними ресурсами і зменшення впливу 

від економічної діяльності на довкілля, в грудні 
2021 року, загальними зборами членів УВЕА була 
прийнята Політика сталого розвитку.

У цьому році УВЕА почала активно досліджува-
ти потенціал розвитку офшорної вітроенергетики 
в Україні та ролі вітроенергетики для виробництва 
«зеленого» водню в Україні. В рамках нового на-
прямку діяльності, УВЕА разом зі своїми надій-
ними партнерами видала Білу Книгу «Офшорна 
вітроенергетика та «зелений» водень: відкриття 
нових енергетичних потужностей України», запро-
понувала та відстояла включення положення про 
розвиток офшорної вітроенергетики та «зеленого» 
водню до Національного плану дій з ВДЕ до 2030 
року, презентувала потенціал офшорної вітроенер-
гетики в рамках участі на національних та міжна-
родних конференціях, у зустрічах з представника-
ми профільних органів влади, а також внутрішніх 
засіданнях компаній-членів УВЕА. Завдяки діяль-
ності з дослідження перспектив офшорної вітрое-
нергетики в Україні, УВЕА налагодила співпрацю зі 
Світовим Банком, Дансько-Українським та Німець-
ко-Українським енергетичними партнерствами та 
здійснила робочу поїздку до Туреччини, де уклала 
з Турецькою асоціацією з офшорної вітроенерге-
тики Меморандум про ініціювання створення Фе-
дерації країн Чорноморського регіону із розвитку 
офшорної вітроенергетики в Чорному морі. Наразі, 
сторонами ведуться переговори із профільними 
вітроенергетичними асоціаціями Румунії, Грузії та 
Болгарії про їх приєднання до Федерації.

Значну увагу УВЕА приділяла цього року і своїй 
просвітницькій діяльності. Так, влітку 2021 року, 
серед тисячі книг, представлених на щорічному 
Міжнародному фестивалі «Книжковий Арсенал» у 
Києві, Галина Шмідт, співавторка книжки «Секрети 
вітру» та член Правління УВЕА, презентувала дітям 
першу в Україні дитячу книжку про вітроенергетику 
та особисто поспілкувалася з дітьми щодо турботи 
про навколишнє середовище, їх екологічні звички 
та про відновлювані джерела енергії та, звичайно 
ж, вітрову енергетику.

До поширення дитячої книги серед дітей і гро-
мад активно долучились і компанії-члени УВЕА. 
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Компанія Віндкрафт Каланчак за допомогою 
книжки привітала школярів Скадовського і Кахов-
ського районів Херсонської області із початком 
навчального року. Компанія «Eurocape Ukraine I» 
поширила книжку «Секрети вітру» серед першо-
класників навчальних закладів місцевих громад 
Запорізької області. Компанія УК «Вітряні парки 
України» у Миколаївській області, ДТЕК ВДЕ у 
Запорізькій області та компанія ВіндФарм у До-
нецькій області виявили аналогічну активність, 
а компанія Elementum Energy і взагалі прове-
ла творчий конкурс серед школярів двох громад 
Одеської області і нагородила переможців конкур-
су цінними призами.

УВЕА також розширила спектр інформування 
своїх компаній-членів про актуальні події, що від-
буваються у вітроенергетичному секторі. На дода-
ток до Щотижневих інформаційних листів, яких у 
2021 році було випущено 49, УВЕА розпочала на 
регулярній основі видавати також Дайджести сві-
тових новин вітрової енергетики, за допомогою 
яких асоціація повідомляє про останні досягнення 
вітроенергетичного ринку світу. Окрім вищевказа-
ного, УВЕА також справно виконувала свої прямі 

обов’язки із захисту інтересів національних та між-
народних інвесторів в ВДЕ. Асоціацією за рік було 
індивідуально надіслано 20 листів до державних 
органів влади та 18 спільних листів, підготовле-
них разом з профільними асоціаціями сектору 
відновлюваної енергетики України. Представни-
ки УВЕА є членами Громадських рад при Міністер-
стві енергетики України, НКРЕКП та Держенергое-
фективності. УВЕА також взяла участь у понад 20 
робочих нарадах з представниками Міністерства 
енергетики України, НКРЕКП, ДП «Гарантований 
покупець» та Держенергоефективності, висловила 
позицію ринку на 12 прес-конференціях, круглих 
столах та експертних обговореннях, представи-
ла вітроенергетичний сектор України на 31 наці-
ональному заході та 9 міжнародних галузевих 
подіях. Позиція інвесторів з вітрової енергетики 
також була публічно висловлена представниками 
УВЕА в рамках понад 15 інтерв’ю та 17 статей на 
актуальні теми сектору.

Результатом цьогорічної діяльності УВЕА ста-
ло розширення складу компаній-членів та парт-
нерів асоціації. Членами асоціації стало 16 нових 
компаній – Elementum Energy, Emergy, Everlegal, 
TotalEren, Discovery, GoldWind, WindAero, Envision, 
КБК, Електросервіс, Електросервіс-Південь, Віт-
ри Хмельниччини, Nazali, EDS, ЮФБ Інжинірінг та 
BOTC Training. УВЕА також уклала низку Мемо-
рандумів про співпрацю та партнерство. Так, но-
вими партнерами УВЕА стали: МФО «Чиста енер-
гія – здорове довкілля», Професійна асоціація 
екологів України, Національний університет «Київ-
ський політехнічний інститут, Турецька асоціація з 
офшорної вітроенергетики, Creditwest Банк, Інсти-
тут міжнародних відносин, міжнародна платформа 
Enerloop та Асоціація правників України.

Андрій Конеченков, голова Правління Укра-
їнської вітроенергетичної асоціації та Віце-пре-
зидент Всесвітньої вітроенергетичної асоціації, 
увійшов до Списку ТОП чоловіків драйверів еко-
логічної політики за версією видання «ЕкоПолі-
тика».

СЕКРЕТАРІАТ УВЕА ВИСЛОВЛЮЄ ЩИРУ ПОДЯКУ ВСІМ СВОЇМ КОМПАНІЯМ-ЧЛЕНАМ 
ТА ПАРТНЕРАМ ЗА ЇХ ПІДТРИМКУ, ПЛІДНУ РОБОТУ ТА ПРОФЕСІОНАЛІЗМ.
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ДВОДЕННА МІЖНАРОДНА 
КОНФЕРЕНЦІЯ УВЕА ЗІБРАЛА ОНЛАЙН 
ПРОВІДНІ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ, 
ГРАВЦІВ ЕНЕРГЕТИЧНОГО РИНКУ 
ТА ДЕВЕЛОПЕРІВ УКРАЇНИ 

Протягом 20-21 квітня 2021 року, УВЕА успішно 
провела Міжнародну конференцію «Вітроенер-
гетичний сектор України: Перехід від «зеленого» 
тарифу до ринкових умов». Цьогорічна конферен-
ція була організована у партнерстві з WindEurope 
за підтримки Міністерства енергетики України та 
Державного агентства з енергоефективності та 
енергозбереження України. Генеральним спон-
сором стала компанія Vestas Northern & Central 
Europe. Інформаційну підтримку конференції за-
безпечували компанії-члени та постійні партнери 
УВЕА, а саме: компанія UDP Renewables, Профе-
сійна асоціація екологів України, Турецько-укра-
їнський союз промисловців та бізнесменів (TUSiB), 
платформа для інвестицій у відновлювану енер-
гетику GetMarket, Энергореформа, Elektrovesti 
та ExproConsulting. У зв’язку з карантинними об-
меженнями, цьогоріч конференція відбулася в 
онлайн форматі; студія конференції працювала в 
самому центрі Києва – на Майдані Незалежності.

Протягом двох днів у конференції взяли участь 
33 міжнародних та національних спікера, понад 
500 учасників з 25 країн світу.

Представники профільних державних органів 
влади, народні депутати, представники провідних 

міжнародних організацій, гравці ринку електро-
енергії, включно з Секретаріатом Енергетичного 
співтовариства, НЕК «Укренерго», ДП «Гарантова-
ний покупець», виробники вітроенергетичного об-
ладнання та вітроенергетичні компанії надали своє 
бачення подальшого розвитку вітрової енергетики 
в Україні та презентували досвід світових держав 
з впровадження змін у механізмах підтримки ВДЕ.

Під час урочистого відкриття конференції, Пре-
зидент Vestas Northern & Central Europe Нілс де 
Баар зазначив, що «незважаючи ні на пендемію 
COVID19, ні на політичну турбулентність в Укра-
їні, український вітроенергетичний ринок залиша-
ється доволі привабливим, і досвід компанії Vestas є 
цьому підтвердженням, адже з 1,3 ГВт вітроенер-
гетичних потужностей, більша половина припадає 
на турбіни виробництва компанії Vestas».

Почесним спікером конференції став Надзви-
чайний і Повноважний Посол Королівства Данія 
в Україні, Грузії та Вірменії Олє Міккельсен.

Джайлз Діксон, Виконавчий директор 
WindEurope, представив економічні та екологічні 
переваги вітрової енергетики: «Вітрова енерге-
тика приносить 37 млрд Євро у ВВП ЄС щорічно, 
а кожна вітроенергетична установка сприяє залу-
ченню в середньому 10 млн Євро в економіку».

Представники МЕА, BloombergNEF та 
WoodMa cken zie висвітлили світові тенденції з роз-

4.1. КЛЮЧОВА ПОДІЯ РОКУ
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витку відновлюваних джерел енергії та надали екс-
пертну оцінку інвестиційній привабливості України.

Важливими для делегатів були також презента-
ції виробників вітрового обладнання, які вже про-
тягом багатьох років працюють на ринку України, а 
саме Vestas, GE Rene, Nordex Acciona та Вітряні 
парки України, які представили новітні вітроенер-
гетичні технології на ринку. В свою чергу, представ-
ники вітроенергетичних компаній поділились своїм 
баченням та пропозиціями щодо подальшого роз-
витку галузі. Під час конференції був представлений 
пілотний проєкт виробництва «зеленого» водню за 
рахунок вітрової енергії. Особливістю конференції 
2021 року стала презентація Білої книги з розвитку 
офшорної вітроенергетики в Україні.

http://uwea.com.ua/ua/news/entry/
dvuhdnevnaya-mezhdunarodnaya-konferenciya.-

uveasobralaonlajnveduschieme/

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ЧЛЕНІВ 
ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ «УКРАЇНСЬКОЇ 
ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ»

7 грудня 2021 року відбулися щорічні Загальні 
збори членів Громадської спілки «Української віт-
роенергетичної асоціації». Представники компа-
ній-членів УВЕА зібрались для підведення підсумків 
розвитку вітроенергетичного сектору України та ді-
яльності Секретаріату УВЕА у 2021 році. Загалом 
в Загальних Зборах членів УВЕА взяли участь 64 
представники компаній-членів УВЕА, включно 
з членами Правління, новоствореного Комітету з 
правових питань та Секретаріату УВЕА.

Захід пройшов під головуванням Андрія Ко-
неченкова, Голови Правління УВЕА, який у своїй 
вступній презентації окреслив ключові виклики 
2021 року, підсумував успіхи, досягнуті вітроенер-
гетичним сектором України, та представив резуль-
тати річної діяльності Секретаріату УВЕА.

Цьогорічні Загальні збори відзначилися низкою 
рішень, які підсилюють подальшу діяльність УВЕА 
на ринку ВДЕ України. Так, зокрема, була прийня-
та Політика сталого розвитку УВЕА, якою вітро-
енергетична асоціація офіційно закріпила сталі 

практики у своїй корпоративній культурі, та План 
дій УВЕА на 2022 рік, спрямований на вирішення 
ключових викликів, що стоять перед вітроенерге-
тичною галуззю країни.

На наступні 5 років Головою Правління УВЕА 
був обраний Андрій Конеченков. До складу Реві-
зійної Комісії увійшли: Андрій Немченко, ТОВ «Си-
вашенергопром»; Лоік Лерміньо, Guris; та Ірина 
Мазур, ТОВ «Юрокейп Юкрейн I», увійшли до скла-
ду Ревізійної комісії; Спостережну Раду сформува-
ли Анатолій Власенко, ТОВ «Віндкрафт Каланчак»; 
Маріс Куніцкіс, ДТЕК ВДЕ; та Юрій Петрушко, 
ТОВ «Альтернативна енергетика Галичини».

Також учасники Загальних зборів затвердили 
діючий склад Правління асоціації: Андрій Коне-
ченков, ГC «УВЕА», Галина Шмідт, ТОВ «УВЕА-К»; 
Марина Гріцишина, ЮФ «Sayenko Kharenko»; Зіно-
вій Козицький, ТОВ «Еко Оптіма»; Вікторія Сиро-
мятова, TotalEren; Влад Казак, Emergy; Антон Мі-
шин, ДТЕК ВДЕ; Михайло Чулков, ТОВ «Юрокейп 
Юкрейн I»; Олександр Подпругін, ТОВ «Елементум 
Енерджі»; Андрій Сергієнко, ТОВ «УК «Вітряні пар-
ки України»; Руслан Сойчук, ТОВ «Віндкрафт Укра-
їна»; Юрій Жабський, ТОВ «ВіндФарм»; Лоїк Лер-
міньйо, Guris; Микола Савчук, ТОВ «Греса Групп»; 
Сергій Євтушенко, UDP Renewables.

http://uwea.com.ua/ua/news/entry/uvea
podvelaitogigodovojdeyatelnosti/ 
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Протягом року експерти УВЕА брали участь у 
розробці проєктів Законів України, спрямованих 
на покращення функціонування як енергетичного 
ринку України, так й, зокрема, національного рин-
ку відновлюваної енергетики. Від УВЕА були подані 
пропозиції та коментарі до таких проєктів Зако-
нів України як: «Про Державний бюджет України 
на 2021 рік» №5041, «Про Смарагдову мережу» 
№4461, «Про внесення змін до деяких законів Укра-
їни щодо запобігання жорстокому поводженню з 
тваринами та виконання міжнародних зобов’язань 
із захисту диких тварин» №5342, «Про внесення 
змін до деяких законів України щодо розвитку сис-
тем накопичення енергії» №5436-д, «Про внесення 
змін до деяких законів України щодо стимулювання 
виробництва електричної енергії з альтернативних 
джерел енергії на ринкових засадах», «Про внесен-
ня змін до Податкового кодексу України та деяких 
законодавчих актів України щодо забезпечення 
зблансованості бюджетних надходжень» №5600, 
«Про внесення змін до Закону України «Про ринок 
електричної енергії» щодо введення тимчасової 
адміністрації у разі загрози порушення безпеки по-
стачання електричної енергії».

УВЕА також надавала свої коментарі до проєк-
тів розпоряджень та постанов Кабінету Міністрів 
України, а саме: «Про схвалення Другого націо-
нально визначеного внеску України», «Про вне-
сення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів 
України щодо удосконалення конкуретних умов 
стимулювання виробництва електричної енергії 
з альтернативних джерел енергії», «Про затвер-
дження критеріїв оцінки допустимості державної 
допомоги суб’єктам господарювання на охорону 
навколишнього природного середовища».

Команда УВЕА неодноразово надсилала свої 
пропозиції до Проєкту Постанови НКРЕКП «Про 
встановлення тарифу на послуги з передачі елек-
тричної енергії НЕК «Укренерго» на 2022 рік» та 
Кодексу системи передачі.

Врешті решт, УВЕА працювала також над Наці-
ональним планом дій із відновлюваної енергетики 
на період до 2030 року та над Стратегією низько-
вуглецевого розвитку України на період до 2050 
року.

КРУГЛИЙ СТІЛ ПІД ГОЛОВУВАННЯМ 
ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ

4 лютого 2021 року, відбувся круглий стіл з 
обговорення Національної економічної страте-
гії-2030 на тему «Розвиток енергетичного секто-
ру, видобувна промисловість та ефективний за-
хист довкілля» під головуванням Прем’єр-міністра 
України Дениса Шмигаля. Участь у заході взяли 
представники Уряду, бізнесу, економічні експерти 
й аналітики.

«Україна зараз перебуває на водорозділі між ре-
гульованою та ринковою енергетикою. Це стосу-
ється й ринку електричної енергії, і газового ринку. 
Але наш Уряд точно рухатиметься в бік формуван-
ня повноцінних ринкових відносин. Це наш шлях до 
Європейського Союзу, впровадження справедливих 
тарифів та прозорих правил гри в енергетиці», – 
зазначив Прем’єр-міністр.

Під час круглого столу були презентовані пріо-
ритетні вектори розвитку енергетики, плани щодо 
впровадження в Україні європейської ініціативи 
Green Deal. Одним з пріоритетних завдань для уря-
дової команди, Денис Шмигаль назвав інтеграцію 
енергетичного сектору України до загальноєвро-
пейської енергосистеми ENTSO-E, яка має відбу-
тися у 2023 році.

ЗУСТРІЧ УВЕА З МІНІСТРОМ 
ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

18 лютого 2021 року, в.о. Міністр енергетики 
України Юрій Вітренко особисто зустрівся з Україн-
ською вітроенергетичною асоціацією в особі Голови 
Правління УВЕА Андрія Конеченкова та представни-
ків таких компаній-членів УВЕА як UDP Renewables, 
GÜRİŞ, Vindkraft Ukraine, ДТЕК ВДЕ, ТОВ «Южне 
Енерджі», ТОВ «Юрокейп Юкрейн I», Elementum 
Energy, ТОВ «Вітряні парки України» та NBT.

Учасники зустрічі обговорили з в.о. Міністром 
енергетики сучасний стан розвитку, зокрема, віт-
роенергетичного ринку та ринку відновлюваних 
джерел енергії загалом, та зосередились на пошу-
ку шляхів подолання кризи, яка склалась внаслі-
док неплатежів та відсутності чіткої стратегії по-
дальшого розвитку вітрової енергетики в Україні.

4.2. УЧАСТЬ У ЗАКОНОДАВЧОМУ 
ПРОЦЕСІ ТА СПІВПРАЦЯ 
З ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ ВЛАДИ
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Андрій Конеченков запропонував допомогу 
Української вітроенергетичної асоціації у розробці 
Міністерством енергетики України Дорожньої кар-
ти з розвитку вітрової енергетики України.

«Я вважаю, що ми маємо розробити цю дорожню 
карту із максимальним залученням сторін: учасни-
ків ринку, інвесторів, стейкхолдерів, споживачів – як 
промислових, так і побутових. Це має бути реальний 
документ, який передбачатиме сталий розвиток га-
лузі», – погодився в.о. Міністр з пропозицією УВЕА.

http://uwea.com.ua/en/news/entry/investoryv
vievstretilissi.o.ministraenergetikiukrainy/ 

ОЗНАЙОМЧА ПОЇЗДКА НАРДЕПІВ 
НА ОБ’ЄКТИ З ВДЕ РАЗОМ З УВЕА

22 травня 2021 року, провідні галузеві асо-
ціації – Українська вітроенергетична асоціація, 
Українська асоціація відновлюваної енергетики 
та Європейсько-українське енергетичне агент-
ство, як підписанти Меморандуму про співпрацю 
та партнерство з МФО «Чиста енергія – здорове 
довкілля», провели для народних депутатів-чле-
нів МФО ознайомчу поїздку на об’єкти відновлю-
ваної енергетики Одещини. Метою заходу стало 
представлення на практиці роботи вітрових і со-
нячних технологій генерування електроенергії, 
налагодження прямого діалогу між інвесторами в 
ВДЕ та представниками законодавчої гілки влади 
задля спільного напрацювання шляхів подолання 
кризи на ринку з ВДЕ та вибудовування спільної 
позиції щодо подальшого здійснення «зеленого» 

енергетичного переходу України. У поїздці взя-
ли участь 9 народних депутатів України на чолі з 
Олексієм Гончаренко, Співголовою МФО «Чиста 
енергія – здорове довкілля».

Народні депутати України отримали змогу діз-
натись про реальний стан справ на ринку з ВДЕ 
від представників компаній, які інвестували у ВДЕ, 
включно з такими компаніями-членами УВЕА як 
Elementum Energy, UDP Renewables, Віндкрафт Ка-
ланчак, УК «Вітряні парки України», ВіндФарм, MCL 
Group. Під час діалогу, інвестори, перш за все, під-
няли питання виконання Урядом положень Мемо-
рандуму про Взаєморозуміння. Не оминули увагою 
інвестори також нелогічність та частоту системних 
обмежень «зеленої» генерації, які НЕК «Укренерго» 
застосовувало протягом весни 2021 року.

Андрій Конеченков, голова Правління УВЕА: 
«Ми, як Українська вітроенергетична асоціація, на-
магаємось максимально підтримувати всесторон-
ню співпрацю з органами державної влади, а осо-
бливо з представниками законодавчої гілки влади. 
Нашим завданням є забезпечувати взаємодію між 
нашими інвесторами та парламентарями. Лише 
спілкування та конструктивний діалог допомо-
жуть нам побудувати чіткий план дій щодо здійс-
нення «зеленого» переходу в Україні.»

В рамках поїздки, парламентарі відвідали два 
об’єкти з відновлюваної енергетики: СЕС загаль-
ною потужністю 13 МВт компанії TIUCanada та 
першу чергу Дністровської ВЕС потужністю 40 МВт 
компанії Elementum Energy, яка почала генерувати 
«зелену» електроенергію в травні 2021 року.

http://uwea.com.ua/ua/news/entry/otsolnca
k-vetru-oznakomitelnaya-poezdka-nardepov-na-

obektysvievmestes/

ГОЛОВА АНАЛІТИЧНОГО ДЕПАРТАМЕНТУ 
УВЕА УВІЙШЛА ДО ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ 
ПРИ ДЕРЖЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 

Катерина Книш, керівник Аналітичного департа-
менту УВЕА, взяла участь у першому засіданні Гро-
мадської Ради при Державному агентстві з енер-
гоефективності та енергозбереження України, 
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яка створена для сприяння участі громадськості у 
формуванні та реалізації Держенергоефективності 
державної політики, затвердженої чинним законо-
давством України. До Громадської ради увійшли 
представники 14 громадських організацій.

До ключових питань роботи Громадської ради 
увійшли, зокрема, підготовка та подання пропози-
цій до Кабінету Міністрів України щодо розширення 
повноважень Держенергоефективності з можли-
вим внесенням змін до назви державної установи, 
розробка законодавчих актів з розвитку технологій 
«зеленого» водню, офшорної вітроенергетики, регу-
лювання питань енергоефективності та екологіза-
ції економіки, розробка альтернативних механізмів 
підтримки розвитку ВДЕ в Україні, тощо. 

ЗУСТРІЧ ІНВЕСТОРІВ В ВДЕ 
З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 
В РАМКАХ КРУГЛОГО СТОЛУ

У Всесвітній день вітру, 15 червня 2021 року, 
інвестори в ВДЕ за круглим столом обговорили з 
новопризначеним Міністром енергетики України 
Германом Галущенком, народними депутатами – 
членами МФО «Чиста енергія – здорове довкіл-
ля» та Головою Правління НЕК «Укренерго» клю-
чові проблеми сектору відновлюваної енергетики 
України. У зустрічі взяли участь також очільники та 
представники Посольств Данії, Іспанії, Сполучено-
го Королівства, Норвегії, Литви.

Під час круглого столу були обговорені пробле-
ми пов’язані з невиконанням Урядом України своїх 
зобов’язань в рамках підписаного 10 червня 2020 
року Меморандуму про Взаєморозуміння. Зокре-
ма, інвестори в ВДЕ, звернули увагу Міністра енер-
гетики України та народних депутатів України, що 
у випадку невирішення кризи на ринку ВДЕ, дер-
жава остаточно втратить свою інвестиційну при-
вабливість та економічну ліквідність, а міжнарод-
ним та національним інвесторам стане невигідно 
вкладати кошти у країну з підвищеними ризиками 
(country risks).

http://uwea.com.ua/ua/news/entry/vstrecha
investorov-v-vie-s-organami-gosudarstvennoj-

vlastizakruglymstol/ 

На наступний день після Круглого столу, Мі-
ністр енергетики Герман Галущенко зустрівся з 
представниками асоціацій, що об’єднують інвес-
торів та виробників «зеленої» електроенергії. У зу-
стрічі взяв участь голова Правління УВЕА, Андрій 
Конеченков, члени Правління УВЕА та представни-
ки компаній-членів УВЕА. 

Учасники зустрічі обговорили ключові пробле-
ми, що існують в секторі відновлюваної енергетики, 
зокрема, питання заборгованості та можливі шляхи 
її погашення, майбутні аукціони і квоти підтримки 
для окремих сегментів «зеленої» генерації. Герман 
Галущенко зазначив, що у Міністерстві напрацьо-
вуються механізми, спрямовані на вирішення по-
точних проблем, зокрема, випуск НЕК «Укренерго» 
«зелених» облігацій для покриття боргів перед ви-
робниками з ВДЕ минулих періодів.

Основна увага учасників зустрічі була прику-
та до Законопроєкту №5600 щодо можливого 
введення акцизного податку на електроенергію 
з ВДЕ. Інвестори у ВДЕ закликали Міністерство 
енергетики звернутись до Кабінету Міністрів Укра-
їни із проханням зняти це положення із тексту За-
конопроєкту №5600.

http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/
publish/article;jsessionid=479A9728AB33C6C1E4

6D582196151252.app1?art_id=245548817&cat_
id=244895180 
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МІНІНТЕГРАЦІЇ ПРОВЕЛО НАРАДУ 
ЩОДО БУДІВНИЦТВА 800 МВТ ВЕС 
В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

16 червня 2021 року Міністерство з питань ре-
інтеграції тимчасово окупованих територій Украї-
ни провело нараду щодо запровадження пілотного 
проєкту будівництва ВЕС в Маріупольському райо-
ні Донецької області компанією ТОВ «Вінд Фарм». 
У нараді взяли участь Андрій Конеченков, голова 
Правління УВЕА, та Юрій Жабський, Член правлін-
ня УВЕА, Директор ТОВ «Вінд Фарм». За даними 
Мінреінтеграції: «Концепція економічного розвитку 
Донецької та Луганської областей схвалена розпо-
рядженням Кабінету Міністрів України від 23 груд-
ня 2020 р. №1660р, передбачає залучення інвес-
тицій для впровадження альтернативних джерел 
енергії, зокрема будівництво вітрових та сонячних 
електростанцій на територіях Донецької та Лу-
ганської областей. Мінреінтеграції веде активну 
роботу щодо реалізації цих завдань».

ЗУСТРІЧІ З ДИРЕКТОРОМ 
ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ»

Протягом року відбулась низка зустрічей пред-
ставників УВЕА з Директором ДП «Гарантований 
покупець» Костянтином Петриковцем, на яких об-
говорювались ключові проблеми сектору віднов-
люваної енергетики, зокрема, питання заборго-
ваності та можливі шляхи її погашення, можливе 
введення акцизного податку на електроенергію з 
ВДЕ та питання небалансів. 

http://uwea.com.ua/ua/news/entry/
predstaviteli-uvea-vstretilis-s-direktorom-gp-

garantirovannayapokupatel/

Наприкінці року, 22 грудня, у День енергети-
ка України, голова Правління УВЕА УВЕА Андрій 
Конеченков разом з очільниками інших профіль-
них асоціацій сектору відновлюваної енергетики 
України вперше зустрівся з новопризначеним в.о. 
директора ДП «Гарантований покупець» Андрієм 
Пилипенко та обговорив напрямки співпраці задля 
результативної діяльності ДП «Гарантований по-
купець», стабільності виплат за «зелену» електро-
енергію та сталого функціонування національного 
ринку відновлюваної енергетики.

ЕКСПЕРТНА ДИСКУСІЯ МФО 
«ЧИСТА ЕНЕРГІЯ – ЗДОРОВЕ ДОВКІЛЛЯ»

16 липня 2021 року, Міжфракційне депутатське 
об’єднання «Чиста енергія – здорове довкілля» за 
підтримки Вінницького кооперативного інституту 
провело онлайн-дискусію: «Екологічні положення 
законопроєкту 5600: юридичний аспект». У дис-
кусії взяли участь народні депутати МФО «Чиста 
енергія – здорове довкілля», юристи та правники 
провідних юридичних компаній, голови провідних 

асоціацій з ВДЕ, експерти та економісти, представ-
ники Української екологічної академії наук та Ін-
ституту ринку та економіко-екологічних досліджень 
НАН України. Українська вітроенергетична асоці-
ація на онлайн-заході була представлена Андрієм 
Конеченковим, головою Правління УВЕА. У своєму 
коментарі Андрій Конеченков зазначив: «Головна 
проблема Законопроекту №5600 – це порушення 
Урядом України своїх зобов’язань в рамках підписа-
ного Меморандуму про Взаєморозуміння з інвесто-
рами в ВДЕ».

ОНЛАЙН-НАРАДИ НЕК «УКРЕНЕРГО»
22 липня 2021 року відбулась робоча онлайн-на-

рада НЕК «Укренерго» «Формування сценарних 
припущень щодо перспектив розвитку економіки 
та енергетики країни та з суміжних питань: серед-
ньо- та довгострокові бачення та наступні кроки», 
в якій взяла участь УВЕА. Метою зустрічі було про-
ведення консультацій з представниками сектору 
ВДЕ для підготовки щорічного документу «Проєкт 
звіту з оцінки відповідності (достатності) генеру-
ючих потужностей».

Від УВЕА у нараді взяв участь Андрій Конечен-
ков, голова Правління УВЕА, який у своєму виступі 
наголосив на ключових недоліках цих документів 
минулих років. «Сьогодні дуже складно зробити про-
гноз розвитку на 510 років у зв’язку з неплатежа-
ми, які виникли на ринку електричної енергії. У той 
самий час, наявність біля 5 000 МВт вітрових проє
ктів, що отримали дозвіл на будівництво, говорить 
про те, що вітрова енергетика має чудові перспек-
тиви в Україні», – сказав Андрій Конеченков.

Згодом, в серпні 2021 року, в рамках серії ро-
бочих нарад «Формування сценарних припущень 
щодо перспектив розвитку економіки та енерге-
тики країни та з суміжних питань: середньо– та 
довгострокові бачення та наступні кроки» відбувся 
круглий стіл «Перспективи розвитку відновлюва-
ної енергетики», присвячений підготовці Проєкту 
Звіту з оцінки відповідності (достатності) генеру-
ючих потужностей. У круглому столі взяли участь 
представники Міністерства енергетики України, 
НКРЕКП та провідних профільних асоціацій, включ-
но з Українською вітроенергетичною асоціацією. 

У своєму виступі Андрій Конеченков, голова 
Правління УВЕА, наголосив на важливості залучен-
ня профільних асоціацій з ВДЕ до розробки Проєк-
ту Звіту з оцінки відповідності (достатності) гене-
руючих потужностей та повідомив про можливість, 
зокрема, надання Українською вітроенергетичною 
асоціацією НЕК «Укренерго» інформації щодо про-
гнозних обсягів введення встановленої потужності 
ВЕС в Україні на наступні два роки на базі опи-
тування стейкхолдерів вітроенергетичного ринку, 
проведеного УВЕА.
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РОБОЧА ГРУПА 
З НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОГО РОЗВИТКУ

24 вересня 2021 року відбулося експертне 
обговорення Робочої групи з низьковуглецевого 
розвитку положень Законопроєкту «Про основні 
засади (стратегію) низьковуглецевого розвитку 
України (Кліматичний закон України)», організова-
не Міністерством захисту довкілля та природних 
ресурсів України. В обговоренні взяли участь пред-
ставники державних органів влади, громадського 
суспільства та ринку відновлюваних джерел енер-
гії в Україні, включно з УВЕА. 

Ключовим питанням, піднятим експертами, ста-
ло наскільки законопроєкт має бути деталізований 
та чи повинен даний документ включати, зокрема, 
секторальні цілі. 

Зоряна Козак, експертка, розробниця законо-
проєкту: «Зміни клімату не є об’єктом правового 
регулювання в Україні. Окрім того, в Україні відсут-
ній Закон, який би передбачав рамки, цілі, механізми 
кліматичного регулювання. Кліматичне регулю-
вання носить міжгалузевий характер і сьогодні, на 
жаль, цей міжгалузевий характер не відображений 
в національному законодавстві також. Такі зако-
нодавчі прогалини можна вирішити через прийнят-
тя окремого, самостійного рамкового Закону, який 
визначатиме ту проблематику, яка власне форму-
ватиме курс держави і підвищить політичну ваго-
мість цього питання».

ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ ТАРИФУ 
НЕК «УКРЕНЕРГО» НА 2022 РІК

УВЕА взяла участь у низці відкритих обговорень 
проєкту тарифу на послуги з передачі електричної 
енергії та тарифу на послуги з диспетчерського (опе-
ративнотехнологічного) управління НЕК «Укренер-
го» на 2022 рік, під час яких представники УВЕА 
критикували запропоновані рівні тарифів через 
їхню недостатність для покриття всіх витрат.

1 грудня 2021 року відбулось засідання НКРЕКП, 
на якому була прийнята Постанова НКРЕКП «Про 
встановлення тарифу на послуги з передачі елек-
тричної енергії НЕК «Укренерго» на 2022 рік». 

Під час обговорення представники УВЕА неодно-
разово наголошували на те, що передбачені у тари-
фі на передачу, пропонованому НКРЕКП, державні 
видатки для забезпечення фінансової підтримки ДП 
«Гарантований покупець» у сумі 10,52 млрд гривень 
для оплати «зеленої» електроенергії в обсязі 20% 
від їх прогнозної товарної продукції у 2022 року, 
відповідно до Закону України №810-ІХ від 21 лип-
ня 2020 року, не передбачені a ні Законом України 
«Про Державний бюджет України на 2021 рік» (що 
вже призвело до накопичення заборгованості перед 
виробниками з ВДЕ в 2021 році), a ні проєктом За-

кону про Державний бюджет України на 2022 рік, 
який на час прийняття розміру тарифу на передачу 
на 2022 рік обговорювався у Верховній Раді.

Закон України «Про Державний бюджет Укра-
їни на 2022 рік» був прийнятий Верховною Радою 
України 2 грудня 2021 року. Відповідно до прийня-
того Закону, державний бюджет України на 2022 
рік не передбачає державні видатки для забез-
печення фінансової підтримки ДП «Гарантований 
покупець» для оплати електроенергії з ВДЕ в об-
сязі 20% від їх прогнозної товарної продукції 2022 
року. УВЕА звернулась листом до НКРЕКП щодо 
необхідності підвищення розміру тарифу на пере-
дачу на 2022 рік.

РОБОЧА ГРУПА З ПІДГОТОВКИ НПДВ 2030
7 жовтня 2021 року, Валерій Безус, Голова 

Держенергоефективності, провів Робочу групу 
за участі представників Міністерства енергети-
ки України, Міністерства інфраструктури України, 
НКРЕКП, НЕК «Укренерго» та профільних асоціацій 
з ВДЕ щодо розробки Національного плану дій з 
відновлюваних джерел енергії до 2030 року. Від 
Української вітроенергетичної асоціації у нараді 
взяла участь Катерина Книш, керівник Аналітично-
го департаменту УВЕА та член Громадської ради 
при Держенергоефективності.

У своїй промові Валерій Безус зазначив, що 
«пріоритетним завданням для усіх залучених у про-
цес розробки НПДВ до 2030 року є встановлення 
конкретних цілей розвитку кожного виду генерації 
з ВДЕ для кожного окремого сектору енергетики 
та економіки».

Катерина Книш звернула увагу на необхідність 
виконання своїх міжнародних зобов’язань з декар-
бонізації економіки, включаючи розвиток виробни-
цтва «зеленого» водню. Також, Катерина озвучила 
прогноз УВЕА з розвитку вітроенергетичних по-
тужностей до 2025 року, наголосила на необхід-
ності будівництва маневрових потужностей та сис-
тем зберігання енергії, гібридних електростанцій з 
ВДЕ, впровадження механізму корпоративних PPA 
та удосконалення умов підтримки малої розосе-
редженої генерації. Окрему увагу Катерина Книш 
присвятила розвитку офшорної вітроенергетики в 
Україні.
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4.3. МІЖНАРОДНІ ЗАХОДИ 
З ВІТРОЕНЕРГЕТИКИ

4TH RENPOWER UKRAINE
INVESTORS FORUM 2021

З 27 по 28 січня 2021 року в онлайн форма-
ті проходив 4-ий Форум інвесторів у відновлюва-
ну енергетику в Україні – 4th Renpower Ukraine 
Investors Forum 2021, організований компанією 
Euroconvention Global за партнерством провідних 
асоціацій України з відновлюваної енергетики, 
включно з УВЕА.

Спікери та учасники заходу дискутували щодо 
«зелених» аукціонів, запланованих в Україні на 
2021 рік; технологічних можливостей для України 
в рамках «зеленої» угоди ЄС; майбутнього проєктів 
з «зеленого» водню та систем накопичення енергії 
в Україні. Багато уваги було приділено питанню ви-
рішення фінансової кризи в секторі відновлюваної 
енергетики.

Андрій Конеченков, голова Правління УВЕА, у 
своєму виступі на Форумі зазначив: «Успішність 
подальшого розвитку сектору відновлюваної 
енергетики залежить від стратегічної політики 
Уряду України. Сьогодні парадокс полягає в тому, 
що Уряд декларує «зелений» енергетичний пере-
хід, не маючи чіткої Стратегії розвитку «зеленої» 
енергетики».

http://uwea.com.ua/ua/news/entry/renpower
ukraineinvestorsforum2021/

ПРЕЗЕНТАЦІЯ УВЕА НА ПРЕЗИДЕНТСЬКОМУ 
ФОРУМІ «УКРАЇНА 30»

8 лютого 2021 року, Президент України Воло-
димир Зеленський започаткував великий суспіль-
ний діалог в рамках відзначення 30-річчя Неза-
лежності України, який складався з 30 масштабних 
щотижневих форумів про життєво важливі для 
країни питання. 15-17 лютого в рамках другого 
Всеукраїнського Форуму «Україна 30. Платіжка» 
пройшло обговорення питань, пов’язаних з робо-
тою енергетичного сектору країни з фокусом на 
комунальні тарифи.

У Форумі взяли участь представники Кабінету 
Міністрів України, Міністерства енергетики Укра-
їни, Держенергоефективності, народні депутати 
України та очільники профільних Комітетів ВРУ, 
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представники міжнародних організацій, зокрема 
Світового Банку, громадські діячі та експерти сек-
тору енергетики.

В рамках панелі «Зелена енергетика: галузь 
майбутнього», голова Правління УВЕА Андрій Ко-
неченков розкрив сучасний стан розвитку сектору 
відновлюваних джерел енергії в Україні та тенден-
ції їх майбутнього розвитку: «Уряду та інвесторам 
в ВДЕ сьогодні треба об’єднатися в один співзвуч-
ний оркестр та знайти те універсальне рішення, 
яке б не просто врегулювало сучасну кризу, а й під-
тримало їх майбутній розвиток на основі збалан-
сованості та сталості».

http://uwea.com.ua/en/news/entry/uvea
prinyala-uchastie-vo-vtorom-vseukrainskom-

forumeukraina30.platezhka/

XXII МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 
КОНФЕРЕНЦІЯ «ВІДНОВЛЮВАНА 
ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ 
У XXI СТОЛІТТІ»

До 30-річчя Незалежності України, 20-21 трав-
ня Інститут відновлюваної енергетики НАН Укра-
їни провів XXII міжнародну науково-практичну 
онлайн – конференцію «Відновлювана енергетика 
та енергоефективність у XXI столітті», серед гостей 
та спікерів якої були науковці, представники дер-
жавних структур, навчальних закладів, та бізнесу, 
інвестори та зарубіжні партнери.

Андрій Конеченков, голова Правління УВЕА, у 
своїй презентації «Вітроенергетичний сектор Укра-
їни: прогноз розвитку в ринкових умовах» зазна-
чив: «Сьогодні, в Європейському Союзі успішно пра-
цюють різні ринкові механізми стимулювання ВДЕ, 
які дозволяють збільшити потужність «зеленої» 
генерації і створюють привабливі умови для інвес-
торів. Вітроенергетичні технології займають пе-
редові позиції в цьому процесі».

Даний виступ став доповненням до наукової 
статті Андрія Конеченкова та Катерини Книш, ке-
рівника Аналітичного департаменту УВЕА, опу-
блікованої у науково-прикладному журналі «Від-
новлювана енергетика» Інституту відновлюваної 
енергетики НАН України. 

УВЕА ВЗЯЛА УЧАСТЬ У ЩОРІЧНІЙ 
КОНФЕРЕНЦІЇ CISOLAR 2021

6 липня 2021 року розпочалась 10-та конфе-
ренція та виставка Центральної та Східної Євро-
пи у галузі сонячної енергетики CISOLAR 2021, 
організована IB Centre за спонсорства таких ком-
паній-членів УВЕА, як EDS та KNESS. УВЕА стала 
інформаційним партнером заходу.

Перший день конференції був присвячений об-
говоренню «зеленого» переходу як невідворотного 
процесу для країни, основних трендів, які визнача-
ють вектор розвитку енергетики на наступні роки, 
шляхів декарбонізації традиційної енергетики, тех-
нологічних енергетичних драйверів та галузевих 
інфраструктурних проєктів.

Значну зацікавленість в учасників викликала 
сесія «Основні тренди, які визначатимуть вектор 
розвитку енергетики у 2021 – 2022 роках», під час 
якої, у своєму виступі, голова Правління УВЕА Ан-
дрій Конеченков зосередився на тих проблемах, 
які вже перешкоджають розвитку галузі і значно 
впливатимуть на подальшу реалізацію проєктів з 
ВДЕ у разі їх невирішення. 

http://uwea.com.ua/ua/news/entry/uvea
prinyala-uchastie-v-ezhegodnoj-konferencii-

cisolar2021/ 

ПАНЕЛЬ З ВІТРОЕНЕРГЕТИКИ 
НА 12 МІЖНАРОДНОМУ 
УКРАЇНСЬКОМУ ЕНЕРГЕТИЧНОМУ 
ФОРУМІ ІНСТИТУТУ АДАМА СМІТА

З 14 по 16 липня 2021 року у Конгресово-ви-
ставковому центрі «Парковий» в Києві відбувся 
12-й Міжнародний Український Енергетичний Фо-
рум Інституту Адама Сміта. Цьогорічний форум був 
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сфокусований на прогресі, досягнутому Урядом 
України у зміцненні енергетичної незалежності 
України, розвитку повномасштабних ринків газу, 
електроенергії та відновлюваних джерел енергії, а 
також інтеграції України до Європейського енер-
гетичного ринку.

Український Енергетичний Форум 2021 зібрав 
разом біля 80 доповідачів, представників держав-
них органів влади, міжнародних фінансових та біз-
нес організацій, посольств інших держав в Україні 
та безпосередніх гравців енергетичного ринку. На 
Форум завітало близько 400 делегатів, які стали 
свідками практичних дискусій щодо нових ділових 
можливостей для бізнесу, галузі та міжнародної 
спільноти на енергетичному ринку України.

З привітальною промовою на Українському 
Енергетичному Форумі виступив Прем’єр-Міністр 
України Денис Шмигаль, який зауважив, що голов-
ним світовим трендом сьогодні є декарбонізація 
енергетики та економіки.

Ключову промову Українського Енергетичного 
Форуму виголосив Міністр енергетики України 
Герман Галущенко, який проінформував, що наразі 
Міністерство енергетики концентрує свою роботу 
на трьох основних напрямках: енергетична безпе-
ка, європейська інтеграція енергетичних ринків та 
розвиток української енергетики у відповідності до 
цілей Європейського Зеленого Курсу.

Окрема сесія Форуму була присвячена роз-
криттю потенціалу наземних та офшорних вітро-
електростанцій в Україні, модератором якої став 
Андрій Конеченков, голова Правління УВЕА. 

http://uwea.com.ua/ua/news/entry/uvea
prinyala-uchastie-v-12-m-mezhdunarodnom-

ukrainskomenergeticheskomfor/ 

 

УВЕА ВЗЯЛА УЧАСТЬ У EXPO 2020
З 4 по 7 жовтня 2021 року, голова Правління 

УВЕА Андрій Конеченков та член Правління і ке-
рівник Міжнародного департаменту УВЕА Галина 
Шмідт, у складі офіційної делегації з України, взяли 
участь у найпрестижніший виставці світу EXPO 2020, 
головними темами якої стали збалансований роз-
виток, цирку лярна економіка, скорочення вуглеце-
вих викидів, збереження біорізноманіття. Відкриття 
EXPO 2020 відбулось 1 жовтня 2021 року в Дубаї, 
ОАЕ. В цілому, у EXPO 2020 взяла участь 191 країна.

В рамках заходу, Андрій Конеченков взяв участь 
в Українсько-арабському бізнес форумі (Ukraine – 
United Arab Emirates Business Forum) та виступив у 
панельній дискусії «Перспективи розвитку сектору 
відновлюваної енергетики в Україні», організова-
ній АСЕУ за підтримки IRENA та УВЕА. Дискусія 
була приурочена тижню сталої енергетики Climate 
and Biodiversity Week в рамках роботи українсько-
го павільйону «Smart Ukraine» на EXPO 2020.
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ГОЛОВА АНАЛІТИЧНОГО 
ДЕПАРТАМЕНТУ УВЕА ВИСТУПИЛА 
НА ENERGY WEEK BLACK SEA

28 вересня 2021 року, Катерина Книш, керівник 
Аналітичного департаменту УВЕА, виступила на 
міжнародній конференції Energy Week Black Sea 
2021, яка цьогоріч проходила онлайн та офлайн в 
Бухаресті, Румунія.

У своїй презентації «Перспективи розвитку 
офшорної вітроенергетики в Україні: здійснені та 
майбутні кроки», Катерина наголосила, що «оф-
шорна вітроенергетика – це ефективний механізм 
нарощування міжнародної співпраці» і, як приклад, 
навела підписаний між УВЕА та Турецькою асоці-
ацією з офшорної вітроенергетики Протокол про 
ініціювання створення Федерації з офшорної віт-
роенергетики Чорного моря, запросивши відповід-
ні асоціації Румунії, Болгарії та Грузії долучитись 
до цієї ініціативи.

«Ми передбачаємо, відповідно до оптимістичних 
розрахунків, що починаючи з 2028 року в Україні в 
експлуатацію щорічно буде вводитись щонайменше 
100 МВт офшорних вітроенергетичних потужнос-
тей. Скоріш за все, перші офшорні вітроенергетичні 
проєкти будуть реалізовані для виробництва «зеле-
ного» водню, проте в перспективі, офшорні ВЕС змо-
жуть також виступати в якості інтерконекторів, 
які з’єднуватимуть Україну з енергетичною систе-
мою Європи», – сказала Катерина Книш.

http://uwea.com.ua/ua/news/entry/uvea
prinyalauchastievenergyweekblacksea2021/ 

УВЕА ВЗЯЛА УЧАСТЬ В ЕКОНОМІЧНІЙ МІСІЇ 
УКРАЇНИ ДО МІСТА КОНІН, ПОЛЬЩА

З 12 по 15 жовтня 2021 року, Катерина Книш, 
керівник Аналітичного департаменту УВЕА, у скла-
ді економічної місії з України, в рамках проекту 
«Створення та просування бренду: Великопольська 
енергетична долина», що фінансується Європей-
ським Фондом Регіонального Розвитку, відвідала 
Конін, Польща.

Головною метою місії стала демонстрація еко-
номічного потенціалу східної частини Великополь-
ського Воєводства, як привабливого регіону для 
впровадження польсько-українських проєктів. В 
рамках дводенної місії, мер Коніна Пьотр Коритков-
ський, представив потенціал міста із розвитку «зе-
лених» джерел енергії, роль східної частини Вели-
копольського Воєводства у розбудові енергетичної 
долини Польщі та потенційні інвестиційні пропозиції 
по фінансуванню енергетичних проєктів в місті. В 
рамках робочої поїздки, українська делегація від-
відала сміттєспалювальний завод Mzgok Sp. z.o.o, 
що забезпечує місто електричною та тепловою 
енергією, та зустрілась з польськими інвесторами і 
галузевими компаніями.

СЕКРЕТАРІАТ УВЕА ВЗЯВ 
УЧАСТЬ В ELECTRIC CITY 2021 
В КОПЕНГАГЕНІ

З 23 по 26 листопада 2021 року у місті Копен-
гаген, Данія, успішно пройшла найбільша в Європі 
вітроенергетична міжнародна конференція та ви-
ставка Electric City 2021, організована WindEurope, 
членом якої є УВЕА. Секретаріат УВЕА та представ-
ники компаній-членів УВЕА взяли участь в роботі 
конференції.
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Особлива увага учасників була прикута до офі-
ційної церемонії відкриття заходу, у якій взяли 
участь не лише міністри енергетики країн Європи, 
представники Європейської Комісії, генеральні ди-
ректори світових виробників вітроенергетичного 
обладнання, але й Його Королівська Високість 
кронпринц Данії Фредерік. Одним із запрошених 
гостей відкриття став також Стоффельд Вандорн, 
віце-чемпіон світу Formulа E 2020, який кермує го-
ночним електробулідом за спонсорства компанії 
Vestas.

Протягом конференції політики та лідери галузі 
обговорювали низку ключових питань, включно з 
дозвольною поцедурою, аукціонами та зростаю-
чою роллю вітроенергетики в трансформації таких 
секторів, як транспорт і важка промисловість.

Виставка Electric City презентувала експонати 
більше ніж 400 галузевих компаній. Окреме місце 
на виставці було відведене науковим постерам, 
розробники яких пройшли відповідний конкурсний 
відбір. Серед відібраних до презентації на заході 
постерів, був постер, підготований членом Прав-
ління УВЕА Мариною Гріцишиною, ЮФ «Sayenko 
Kharenko», та Олександром Чаруном, ТОВ «Вінд-
Фарм».

 
http://uwea.com.ua/ua/news/entry/sekretariat

uveaposetilelectriccity2021vkopengagene/

14 ВСЕСВІТНІЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ 
КОНГРЕС І ВИСТАВКА EIF В АНТАЛІЇ

Галина Шмідт, член Правління УВЕА, виступила 
на 14 Всесвітньому енергетичному конгресі і вис-
тавці EIF, що пройшла 13-15 жовтня 2021 року в 
Анталії, Туреччина.

У своїй презентації «Перспективи розвитку сек-
тору вітрової енергетики в Україні на ринкових 
засадах», Галина Шмідт надала актуальні дані із 
розвитку вітрового сектору в Україні та розповіла, 
яким бачить УВЕА подальше нарощення вітрое-
нергетичних потужностей до 2025 року. Пані Га-
лина зупинила свою увагу також на окремих за-
конодавчих механізмах, які необхідні для розвитку 
сектору на ринкових засадах та описала переваги 
розвитку офшорної вітроенергетики і «зеленого» 
водню в Україні.

УВЕА ВИСТУПИЛА НА SEF 2021 DIGITAL
27 жовтня 2021 року, Катерина Книш, керівник 

Аналітичного департаменту УВЕА, виступила на 
SEF 2021 DIGITAL — провідному міжнародному 
форумі бізнес-спільноти у сфері сталої енергети-
ки, яка активно змінює енергетичний ландшафт 
Центральної та Східної Європи (ЦСЄ). Цей захід був 
організований компанією IBC Center у партнерстві 
з УВЕА. Форум SEF об’єднує провідних новаторів у 
збалансованій енергетиці, постачальників рішень, 
виробників обладнання, EPC та сервісні компанії.

В рамках сесії «Політика та цілі регулювання 
відновлюваної енергетики та нових енергетичних 
технологій в країнах Центральної та Східної Євро-
пи», Катерина Книш розповіла про новий порядок 
денний вітрової енергетики в Україні, перспектив-
ні механізми підтримки ВДЕ та нові перспективні 
енергетичні ринки, зокрема, ринок офшорної віт-
роенергетики та «зеленого» водню.
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4.4. УЧАСТЬ У НАЦІОНАЛЬНИХ 
ПРОФІЛЬНИХ ЗАХОДАХ 
ТА ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯХ

НЕВІДКЛАДНИЙ БРИФІНГ ГАЛУЗЕВИХ 
АСОЦІАЦІЙ ЩОДО КРИТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ 
НА ЕНЕРГОРИНКУ

6 січня 2021 року, у Центрі Разумкова пройшов 
невідкладний брифінг щодо критичної ситуації на 
енергоринку України за участі народних депутатів 
України Людмили Буймістер та Олексія Гончарен-
ка, засновника компанії Vindkraft Ukraine та співго-
лови енергетичного комітету Європейської Бізнес 
Асоціації Карла Стурена, генерального менеджера 
норвезької компанії NBT в Україні Магнуса Йохан-
сена, та очільників трьох провідних галузевих асо-
ціацій УВЕА, УАВЕ, ЄУЕА включно з Андрієм Коне-
ченковим, Головою Правління УВЕА.

Цього ж дня, на своєму засіданні, НКРЕКП по-
винна була прийняти рішення щодо врегулювання 
заборгованості на ринку електричної енергії та 
схвалити надання державних гарантій НЕК «Укр-
енерго» на отримання кредитів з міжнародних та 
національних фінансових установ для погашен-
ня заборгованості перед ДП «Гарантований по-
купець» й, відповідно, перед виробниками з ВДЕ.

Напередодні даного засідання, НКРЕКП на 
своєму сайті опублікувала обґрунтування, з якого 
стало зрозуміло, що Комісія планує заблокувати 
прийняття даного рішення, а точніше зупинити про-
цес врегулювання кризи в «зеленій» енергетиці. З 
огляду на це, ключові гравці ринку ВДЕ невідклад-
но зібралися у Центрі Разумкова для унеможлив-
лення прийняття Регулятором рішення, що супе-
речить законодавству України, інтеграції України 
до ЄС та ставить хрест на розвитку відновлюваних 
джерел енергії в Україні.

http://uwea.com.ua/ua/news/entry/neotlozhnyj
brifingprofilnyhassociacijotnositelno

kriticheskojsituacii/ 

КОМІТЕТ АПУ ПРОВІВ 
ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 
ВИКОНАННЯ МЕМОРАНДУМУ 
ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ

26 січня 2021 року, через півроку після підпи-
сання Меморандуму та набрання чинності Зако-
ном України №810-IX, Комітет АПУ присвятив одне 
зі своїх засідань обговоренню рівня реалізації Ме-
морандуму та подальших необхідних кроків для 
повного виконання його положень.

У своєму виступі, Марина Гріцишина, голова Ко-
мітету АПУ з питань енергетики, нафти та газу, член 
Правління УВЕА, керівниця Практики енергетики 
Sayenko Kharenko, розкрила основні положення Ме-
морандуму: «Хочу звернути Вашу увагу, що для країн 
ЄС наша ситуація є унікальною, адже коли в деяких 
країнах ЄС ретроспективно змінювалися «зелені» 
тарифи, то це було не за домовленістю, а по фак-
ту прийняте рішення Урядами. В Україні ж, Уряд зміг 
домовитися з виробниками в ВДЕ, що і лягло в основу 
підписаного Меморандуму».

МЕМОРАНДУМ 
ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ: 
РІК ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ

9 червня 2021 року, через рік після підписан-
ня Меморандуму про Взаєморозуміння, провідні 
Асоціації та інвестори в ВДЕ разом з народними 
депутатами України – членами МФО «Чиста енер-
гія – здорове довкілля» зібрались в інформаційному 
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агентстві «Інтерфакс-Україна», щоб підбити під-
сумки виконання державними органами України 
та інвесторами в ВДЕ взятих на себе зобов’язань. 

Окрім двох підписантів Меморандуму про 
Взаємо розуміння – Андрія Конеченкова, Голови 
Правління УВЕА та Олександри Гуменюк, Директо-
ра ЄУЕА – у прес-конференції також взяли участь 
голови інших профільних асоціацій, народні депу-
тати України – Людмила Буймістер, Олексій Куче-
ренко та Олексій Гончаренко (онлайн) та Генера-
льний директор «Віндкрафт Україна» Карл Стурен.

Результатом прес-конференції стало підписан-
ня Головами УВЕА, ЄУЕА та УАВЕ спільного листа 
до Голови Верховної Ради України Дмитра Ра-
зумкова, в якому Асоціації описали всі ризики від 
прий няття Законопроекту №5600 щодо введення 
акцизного податку на продаж електроенергії з 
ВДЕ, поданого до Верховної Ради України Кабіне-
том Міністрів України 2 червня 2021 року.

http://uwea.com.ua/ua/news/entry/
memorandum-o-vzaimoponimanii-god-posle-

podpisaniya/

ІІ КОНФЕРЕНЦІЯ З ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПРАВА
Виступаючи на сесії «Відновлювана генерація» 

в рамках ІІ Конференції з енергетичного права, ор-
ганізованої АПУ, Андрій Конеченков, голова Прав-
ління УВЕА, зосередився на сучасному стані секто-
ру вітрової енергетики, нових вітрових проєктах та 
подальшому розвитку сектору.

«Наразі ми досліджуємо європейський досвід 
розвитку вітроенергетичного сектору на ринко-
вих умовах. До 2030 року, коли в Україні припине 
свою дію «зелений» тариф, потрібно розуміти яким 
шляхом нам рухатись далі. Однією із можливих аль-
тернатив є розвиток національного виробництва 
на базі ліцензійних технологій та отримання над-
бавки за використання вітрового обладнання наці-
онального виробництва. Другою альтернативою, 
на яку дуже чекає ринок ВДЕ, є запуск аукціонів з 
адекватною річною квотою для кожного виду «зе-
леної» генерації. Третьою альтернативою є підко-
рення нових перспективних ринків, зокрема, розви-
ток офшорної вітроенергетики для виробництва 
«зеленого» водню», сказав Андрій Конеченков.

НАРАДИ НАЦІОНАЛЬНИХ 
АСОЦІАЦІЙ ПРИ WINDEUROPE

Протягом року Секретаріат УВЕА брав активну 
участь у нарадах національних асоціацій – членів 
WindEurope. Так, 21 червня 2021 року, Катерина 
Книш, керівник Аналітичного департаменту УВЕА, 
взяла участь у онлайн-нараді, присвяченій питан-
ням дозвільних процедур й природоохоронних пра-
вил та їх впливу на подальший розвиток вітроенер-
гетики Європи.

У своєму коментарі, Катерина Книш акценту-
вала увагу на наслідках потенційного прийняття 
таких законодавчих ініціатив як Законопроєкту 
№4461 «Про Смарагдову мережу», Законопроєк-
ту №5342 «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо запобігання жорстокому поводжен-
ню з тваринами та виконання міжнародних зо-
бов’язань із захисту диких тварин» та Законопро-
єкту №5600 про введення акцизного податку на 
електроенергію із ВДЕ. Після окреслення усіх на-
слідків для вітроенергетичного сектору, які може 
спричинити прийняття цих законопроєктів, Катери-
на Книш підкреслила готовність УВЕА брати участь 
у розробці спільних природоохоронних правил в 
рамках WindEurope.

КРУГЛИЙ СТІЛ ПРИ ЦЕНТРІ 
ЕКОНОМІЧНОГО ВІДНОВЛЕННЯ

В рамках круглого столу «Роль відновлюваної 
енергетики в «зеленому курсі», що відбувся 22 
червня 2021 року, Центр економічного відновлен-
ня презентував ґрунтовне та цікаве дослідження 
про місце відновлюваної енергетики у визначенні 
НВВ2. У зустрічі взяли участь народні депутати – 
члени МФО «Чиста енергія – здорове довкілля», 
та Голови провідних галузевих асоціацій, включ-
но з Європейською бізнес асоціацією. Від УВЕА у 
круглому столі взяв участь Андрій Конеченков, го-
лова Правління УВЕА.

Ключовою темою обговорення стало об’єднан-
ня зусиль народних депутатів України, провідних 



 89

асоціацій з енергетики, екології та бізнесу, еко-
номістів та аналітиків задля написання загально-
визнаної Дорожньої карти (Стратегії) з розвитку 
відновлюваних джерел енергії в Україні на основі 
положень НВВ2 та міжнародних природоохорон-
них зобов’язань.

Андрій Конеченков, голова Правління УВЕА: 
«Коли в Україні пишуться будьякі Стратегії, фо-
кус у документі зміщається з соціальних вигод на 
індивідуальні привілеї. Зазвичай у текстах таких 
документів прораховується скільки потрібно за-
платити за досягнення поставленої мети і скільки 
в кінцевому рахунку отримає держава. Саме тому, 
щоб наша Стратегія була результативною не-
обхідно надати усю економіку процесу, включно з 
тим, як конкретно розвиток відновлюваних дже-
рел енергії та скорочення викидів парникових газів 
вплине на тривалість життя населення, на його 
соціальні блага та добробут».

РОБОЧИЙ ВІЗИТ СЕКРЕТАРІАТУ УВЕА 
НА ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНІ ОБ’ЄКТИ 
ХЕРСОНЩИНИ

7 – 9 вересня 2021 року, члени Секретаріату 
УВЕА взяли участь у IIІ науково-практичній конфе-
ренції «Удосконалення роботи ринку електроенер-
гії та інтеграції з енергооб’єднанням європейських 
країн ENTSO-E», яка пройшла в м. Нова Каховка, 
Херсонської області.

Конференція була організована Науково-тех-
нічною спілкою енергетиків та електротехніків 
України у партнерстві з Міністерством енергетики 

України, НЕК «Укренерго», ПрАТ «Укргідроенер-
го», ГС «Українська вітроенергетична асоціація», 
НУ «Львівська політехніка», Вінницьким НТУ та 
Хмельницьким НУ.

Під час конференції провідні експерти в галу-
зі енергетики обговорили сучасний стан енерге-
тичного ринку, інформаційного забезпечення та 
моніторингу безпеки постачання електроенергії в 
новому ринку електроенергії України.

З метою ознайомлення учасників конференції 
(переважна більшість яких були працівниками гід-
роенергетичних компаній) з вітроенергетичними 
технологіями, УВЕА провела навчально-ознайомчу 
поїздку на Мирненську ВЕС, загальною встановле-
ною потужністю 163 МВт української вітроенерге-
тичної компанієї «Віндкрафт Каланчак».

http://uwea.com.ua/ua/news/entry/rabochij
vizit-sekretariata-uvea-na-vetroenergeticheskie-

obektyvhersonsko/

ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ «ЗЕЛЕНІ» 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПАРЛАМЕНТУ»

16 вересня 2021 року, у прес-центрі інформа-
ційного агентства «Інтерфакс-Україна» відбула-
ся прес-конференція платформи Global 100% RE 
Ukraine на тему «Зелені» завдання для Парламенту».

Під час прес-конференції, очільники асоціацій 
з ВДЕ – засновників платформи Global100%RE 
Ukraine озвучили ті законодавчі акти, які критич-
но необхідно прийняти для досягнення вуглецевої 
нейтральності та стабільного розвитку віднов-
люваних джерел енергії в Україні. За словами 
Голови платформи Global100%RE Ukraine Олек-
сандра Домбровського, «сьогодні в Парламенті 
знаходиться низка законопроєктів, важливих для 
розвитку «зеленої» енергетики та реформування 
сектору природокористування, які очікують свого 
розгляду».

Голова Правління УВЕА Андрій Конеченков: 
«Враховуючи те, що ЄС регулярно підвищує свої 
цілі по скороченню викидів парникових газів та 
збільшенню генерації з енергії вітру, Україна має 
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демонструвати свою солідарність з енергетичною 
політикою провідних держав Європи. Головним «зе-
леним» завданням для Парламенту є не заполіти-
зовувати питання відновлюваних джерел енергії в 
Україні, а підтримувати їх розвиток та виступати 
надійним інвестиційним партнером на міжнародній 
арені».

http://uwea.com.ua/ua/news/entry/press
konferenciyazelenyezadachidlyaparlamenta/ 

КРУГЛИЙ СТІЛ «ЗЕЛЕНИЙ 
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПЕРЕХІД УКРАЇНИ 
ЯК СКЛАДОВА БОРОТЬБИ 
ЗІ ЗМІНОЮ КЛІМАТУ»

28 вересня 2021 року відбувся круглий стіл 
«Зелений енергетичний перехід України як скла-
дова боротьби зі зміною клімату», організований 
громадською організацією «Агентство з віднов-
люваної енергетики» в рамках виконання проекту 
«Сприяння переходу України до «зеленої» енерге-
тики», за підтримки Європейського Союзу, міжна-
родного фонду «Відродження», платформи Global 
100%RE Ukraine та Міжнародного інституту ме-
неджменту. В заході взяли участь представники 
Міністерства енергетики України ЄБРР, УВЕА та 
інших профільних асоціацій з ВДЕ.

Головною метою круглого столу стало сприяння 
нетворкінгу, загальне обговорення можливостей, 
проблем та викликів «зеленого» енергетичного 
переходу за участю всіх учасників процесу: націо-
нальних та місцевих органів влади, територіальних 
громад, бізнесу та експертів, що дозволить створи-
ти підґрунтя для подальшої роботи з впроваджен-
ня проектів на базі ВДЕ в Україні.

У своїй презентації Андрій Конеченков, голо-
ва Правління УВЕА, звернув особливу увагу на ті 
законодавчі ініціативи, прийняття яких допомогло 
б забезпечити подальший розвиток як вітроенер-
гетичного ринку, так і усього сектору ВДЕ Украї-
ни, зокрема шляхом стимулювання виробництва 
електроенергії з ВДЕ на ринкових засадах за до-
помогою контрактів на різницю, через запровад-
ження корпоративних PPA, удосконалення умов 
підтримки малої розосередженої генерації завдя-

ки запровадженню моделі Net Billing, будівництво 
маневрових потужностей та СНЕ, стимулювання 
розвитку гібридних електростанцій з ВДЕ, офшор-
ної вітроенергетики та виробництва «зеленого» 
водню в Україні.

ЕКСПЕРТНА ДИСКУСІЯ 
«ОСОБЛИВОСТІ «ЗЕЛЕНОГО» 
ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПЕРЕХОДУ 
І РОЛЬ МЕТАЛУРГІЇ»

29 вересня 2021 року, Андрій Конеченков, го-
лова Правління УВЕА, взяв участь у експертній 
дискусії «Особливості «зеленого» енергетичного 
переходу і роль металургії», організатором якої 
став аналітичний центр GMK Center. Інформацій-
ний партнер – Центр Економічного Відновлення.

Експертна дискусія об’єднала представників 
провідних промислових компаній країни, аналітич-
них центрів, консалтингових компаній та бізнес- 
асоціацій.

В рамках експертної дискусії була висвітлена 
проблематика змін, пов’язаних з енергетичним пе-
реходом в ключових галузях української економі-
ки: будівництві та нерухомості, транспорті, важкій 
промисловості та машинобудуванні. В ході заходу 
учасники дискусії обговорили необхідність тран-
сформації промислової політики, обумовлену не-
минучістю «зеленого» енергетичного переходу.
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ФОРУМ «ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ 
ДО ENTSO-E: ЗА КРОК 
ДО ЕНЕРГЕТИЧНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ»

11 жовтня 2021 року, Андрій Конеченков, голо-
ва Правління УВЕА, взяв участь у Форумі «Інтегра-
ція України до ENTSO-E: за крок до енергетичної 
незалежності», проведена НЕК «Укренерго» за під-
тримки Міністерства енергетики України символіч-
но напередодні міжнародного саміту Україна – ЄС.

Учасниками заходу були представники Кабінету 
міністрів України, НКРЕКП, об’єднання європей-
ських операторів системи передачі ENTSO-E, на-
родні депутати України, інвестори, експерти, пред-
ставники міжнародних організацій та профільних 
асоціацій. Метою даного заходу стало масштабне 
міжвідомче обговорення готовності української 
енергосистеми до інтеграції в ENTSO-E.

Денис Шмигаль, Прем’єр-міністр України: 
«Приє днання до енергосистеми Європи – це дуже 
практичний крок. Наші колеги зі Світового банку 
оцінюють, що економічні переваги від синхроніза-
ції ОЕС України з ENTSOE орієнтовно складають 
1,5 млрд доларів щороку. Для України синхроніза-
ція посилить стійкість енергосистеми, загальний 
технологічний рівень експлуатації електростанцій 
та рівень безпеки постачання енергії.»

Герман Галущенко, Міністр енергетики України: 
«Можна констатувати, що технічно Україна про-
йшла цей шлях і готова до синхронізації, проте за-
лишаються ще деякі регуляторні питання».

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОФОРУМ 
«ЗЕЛЕНА ЕКОНОМІКА: 
ЯК ДОСЯГТИ БАЛАНСУ»

21 жовтня 2021 року голова Правління УВЕА 
Андрій Конеченков виступив на Національному 
Екофорумі «Зелена економіка: як досягти балан-
су», організованому Професійною асоціацією еко-
логів України та Національним центром сталого 
розвитку в межах Програми ООН із відновлення 
та розбудови миру за фінансування урядів Данії, 
Швейцарії та Швеції.

Обговорення сучасних екологічних трендів, ог-
ляд стану та перспектив реалізації процесу еко-
трансформації та ревіталізації вугільних регіонів, 
обговорення існуючих регіональних та національних 
екостратегій та особливостей їхнього впроваджен-
ня, обмін досвідом та пропозиціями стосовно шля-
хів покращення стану довкілля – такими були голов-
ні теми дводенного Національного Екофоруму.

 

ОНЛАЙН-ФОРУМ «ПОДАЛЬША 
ІНТЕГРАЦІЯ ПРОЕКТІВ ВДЕ 
В УКРАЇНСЬКУ ЕНЕРГОСИСТЕМУ: 
ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

Українська вітроенергетична асоціація спіль-
но з Асоціацією сонячної енергетики України 
та за підтримки Global 100RЕ Ukraine провели 
онлайн-форум «Подальша інтеграція проектів ВДЕ 
в українську енергосистему: виклики та перспекти-
ви». Захід відбувся у рамках EU Sustainable Energy 
Week та за участі Представництва ЄС в Україні. У 
заході взяли участь основні учасники формування 
політики в сфері відновлюваної енергетики Укра-
їни: Міністерство енергетики України, НЕК «Укре-
нерго», «зелені» банки, профільні асоціації та ви-
робники «зеленої» електроенергії.

Дискусії онлайн форуму точились навколо важ-
ливих для подальшого розвитку галузі тем, а саме: 
досягнення декарбонізації економіки, інтеграція 
відновлюваних джерел енергії до національної 
енергомережі, здійснення «зеленого» енергетич-
ного переходу, запровадження нових механізмів 
підтримки ВДЕ, розвиток розподіленої генерації 
шляхом підтримки прос’юмерів та впровадження 
системи Net Billing, перспективи будівництва сис-
тем накопичення енергії, а також сучасний стан 
приєднання до ENTSO-E.

VI BUSINESS & LEGAL ENERGY FORUM
17 листопада 2021 року відбувся VI Business 

& Legal Energy Forum, в якому взяли участь пред-
ставники АМКУ, НЕК «Укренерго», енергетичних 
компаній, юридичних компаній, судових органів та 
провідних асоціацій з ВДЕ. У фокусі заходу були 
питання пов’язані з енергетичною безпекою Украї-
ни, функціонуванням ринку електроенергії та вирі-
шенням спорів у сфері енергетики.

Андрій Конеченков, голова Правління УВЕА, 
виступив спікером на тематичній панелі «Функ-
ціонування ринку електроенергії», на якій обго-
ворювались, зокрема, питання відшкодування за 
небаланси, конкуренції на ринку електроенергії та 
запровадження нових механізмів підтримки роз-
витку ВДЕ в Україні.

«Українська вітроенергетична асоціація вже тре-
тій рік поспіль приймає участь в форумі Юридичної 
практики. Головною перевагою форуму є можливість 
професійного обговорення низки нагальних питань, 
пов’язаних з розвитком енергетики серед юридичної 
спільноти. Як завжди, значна увага приділяється роз-
витку ВДЕ», – сказав Андрій Конеченков.

 



4.5. ПРОФІЛЬНІ ВЕБІНАРИ 2021

КОМПЕНСАЦІЯ НЕБАЛАНСІВ 
ВИРОБНИКАМИ З ВДЕ НА РИНКУ 
ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ 
ТА АСПЕКТИ ВИХОДУ ІЗ БАЛАНСУЮЧОЇ 
ГРУПИ ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ»

11 лютого 2021 року, пройшов спільний вебі-
нар УВЕА, ЮФ Asters та Інституту електродинаміки 
НАН України, присвячений питанням компенсації 
небалансів виробниками з ВДЕ на ринку електрич-
ної енергії України та можливостям виходу із ба-
лансуючої групи ДП «Гарантований покупець». Під 
час вебінару було розглянуте законодавство щодо 
відповідальності виробників ВДЕ за небаланси та 
законодавчі ініціативи щодо дозволу виходу ВДЕ з 
групи Гарантованого покупця, здійснена загальна 
оцінка впливу ВДЕ на результати роботи ринку «на 
добу наперед» та процеси ціноутворення в інших 
сегментах ринку електричної енергії України. Та-
кож були проаналізовані особливості нового меха-
нізму компенсації вартості небалансів виробника-
ми ВДЕ в Україні.

Юридичні аспекти небалансів та основи балан-
сування, а також правила роботи системи балансу-
вання та останні зміни до законодавства розкри-
ла у своїй презентації Марта Галабала, старший 
юрист Asters.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЕКОНОМІЧНО-СОЦІАЛЬНИХ 
ПЕРЕВАГ ВІТРОВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Андрій Конеченков, голова Правління УВЕА, взяв 
участь в вебінарі, що проводився в рамках проєкту 
«Сприяння енергетичній безпеці та сталому розвит-
ку місцевих громад в Україні», за підтримки Відділу 
преси, освіти та культури Посольства США в Україні. 
Презентація голови Правління УВЕА була присвяче-
на ролі вітроенергетики у розвитку місцевих гро-
мад: «Економічносоціальні переваги вітрової енер-
гетики – беззаперечні, і світовий та європейський 
досвіди є наочним прикладом. Подальший сталий 
розвиток вітрової енергетики в Україні має бути 
підтриманий Національною енергетичною страте-
гією України та передбачуваним законодавством, 
в першу чергу, спрямованим на підтримку місцевих 
громад. Вітрова енергетика – це шлях до миру та 
екологічночистого сьогодення!»

У ДЕНЬ ВІТРУ ПОГОВОРИЛИ 
ПРО ОФШОРНУ ВІТРОЕНЕРГЕТИКУ

Символічно, у Всесвітній день вітру, 15 червня 
2021 року, УВЕА та Турецька асоціація з офшорної 
вітроенергетики, приурочили свій спільний вебінар 

перспективному для обох країн Чорноморського 
регіону ринку напрямку, а саме, розвитку офшор-
ної вітроенергетики. В рамках вебінару провідні 
експерти з обох країн охопили широкий спектр те-
матичних питань: від окреслення сучасного стану 
офшорної вітроенергетики в світі, розкриття націо-
нального офшорного вітроенергетичного потенці-
алу та придатності національного законодавства 
до розгортання національного виробництва вітро-
вих турбін.

Мурат Дурак, голова Турецької асоціації з оф-
шорної вітроенергетики: «Офшорні вітрові турбіни, 
фундамент, флот та відповідні інфраструктурні 
потужності мають бути максимально локалізова-
ними. І значна кількість країн світу сьогодні мають 
чітке бачення розвитку офшорної вітроенергети-
ки. Україна та Туреччина, як країни Чорноморського 
регіону, мають слідувати за провідними країнами 
та встановлювати свої національні цілі з офшорної 
вітроенергетики».

«Саме офшорна вітроенергетика у комбінації із 
«зеленим» воднем є сьогодні найбільш привабливим 
рішенням з екологізації, модернізації та збалансу-
вання сучасної енергетичної системи України», – 
підсумувала Катерина Книш, керівник Аналітично-
го департаменту УВЕА.

http://uwea.com.ua/ua/news/entry/
mezhdunarodnyjvebinaroffshornyevesv

chernommoreukrainaiturciya/

МІЖНАРОДНИЙ ВЕБІНАР 
«КОРПОРАТИВНІ PPA ДЛЯ ВДЕ: ДОСВІД 
ЄС ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ»

13 вересня 2021 року, УВЕА спільно з Sayenko 
Kharenko, юридичною фірмою-членом УВЕА, про-
вели міжнародний вебінар, присвячений перспек-
тивам запровадження корпоративних PPA на по-
стачання «зеленої» електроенергії в Україні. Захід 
проходив за підтримки Німецько-Української про-
мислово-торговельної палати.

В рамках вебінару, провідні експерти з ЄС та 
України охопили широкий спектр питань, а саме, 
застосування корпоративних РРА в ЄС, Польщі, 
Німеччині, фінансування корпоративних РРА бан-
ками, законодавчі ініціативи Міністерства енерге-
тики України, особливості визначення цін на кор-
поративні РРА та необхідні зміни до законодавства 
України для укладання корпоративних РРА.
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У своїй презентації Ханна Хант, директор з пи-
тань впливу, RE-Source (Європейська платформа з 
корпоративних PPA), наголосила на сучасній тен-
денції росту кількості укладених корпоративних 
РРА в країнах ЄС, представила передумови їх за-
стосування та приклади укладання різних видів 
корпоративних РРА європейськими компаніями.

Про можливість фінансування проєктів ВДЕ 
за рахунок корпоративних РРА розповіла Ольга 
Єрьоміна, асоційований директор, старший банкір, 
проекти з енергетики EMEA, Група з питань ста-
лої інфраструктури, ЄБРР. Зокрема, пані Єрьоміна 
зазначила: «Для отримання такого фінансування 
необхідно укласти довгостроковий договір, термі-
ном не менше ніж на 15 років, та мати надійного 
корпоративного покупця».

Доповнюючи та підсумовуючи все сказане 
експертами, Марина Гріцишина, керівник Практи-
ки енергетики, радник Sayenko Kharenko та член 
Правління УВЕА, розповіла про основні бар’єри для 
укладання корпоративних РРА в Україні.

http://uwea.com.ua/ua/news/entry/
mezhdunarodnyj-vebinar-korporativnye-rra-dlya-

vieopytesiperspektivydly/

ВЕБІНАР «ГЛОБАЛЬНІ ПЕРСПЕКТИВИ 
РОЗВИТКУ ВОДНЕВОЇ ЕКОНОМІКИ»

4 листопада 2021 року, Катерина Книш, керів-
ник Аналітичного департаменту УВЕА, виступи-
ла на вебінарі «Глобальні перспективи розвитку 
водневої економіки», організованому Українською 
водневою радою у співпраці з Організацією Об’єд-
наних Націй з промислового розвитку, Центру 
Міжнародних Програм та Глобальним екологічним 
фондом. 

У своїй презентації Катерина Книш розкрила 
роль вітрової енергетики, включно з офшорною 
вітроенергетикою, у виробництві «зеленого» вод-
ню та наголосила, що «зелений водень важливий 
для України не лише з точки зору забезпечення на-
ціональної енергонезалежності, але й з точки зору 
можливості збалансування енергомережі, оскільки 
«зелений» водень також є одним із видів ефектив-
ного накопичувача енергії».

4.5.1. СЕРІЯ ВЕБІНАРІВ УВЕА
В 2021 році, як і у 2020, УВЕА провела серію 

вебінарів, присвячену як загальним, так і прак-
тичним аспектам розвитку національної вітрое-
нергетичної галузі. 2 квітня 2021 року, відбувся 
перший вебінар цієї серії – «Управління вітро-
енергетичним проєктом під час будівництва та 
експлуатації». В рамках вебінару була представ-
лена діяльність компанії Bureau Veritas Ukraine, 

яка надає комплексі послуги в галузі сертифіка-
ції, інспекцій, аудитів, випробувань, навчання та 
управління проєктами.

http://uwea.com.ua/en/news/entry/uvea
provela-pervyj-vebinar-iz-serii-vebinarov-2021-

godaposvyaschennyhvet/

***
12 квітня пройшов вебінар «Особливості укла-

дання договорів з поставки вітрових турбін», орга-
нізований УВЕА разом з Sayenko Kharenko. Спіке-
ри вебінару звернули увагу учасників на особливі 
умови договорів з поставки вітротурбін, зокрема, 
на те, яким чином структурувати договірні доку-
менти для поставки вітрових турбін, розповіли про 
різницю між договором поставки і ЕРС контрактом 
та розкрили особливості наземних та офшорних 
зобов’язань за договорами.

http://uwea.com.ua/ua/news/entry/uvea
provela-vtoroj-vebinar-iz-serii-vebinarov-uvea-

2021godaposvyaschenny/

***
20 липня 2021 року пройшов вебінар «Будівни-

цтво та обслуговування об’єктів інфраструктури 
вітроенергетичного проєкту». Під час своїх виступів 
представники компаній «Електросервіс-Південь», 
«Комунікаційно будівельна компанія» та україн-
ського холдингу EDS розповіли про особливості 
монтажу, обслуговування та реконструкції інфра-
структурних об’єктів, зокрема внутрішніх мереж і 
систем електропостачання, ліній електропередачі, 
трансформаторних підстанцій, наземних та підзем-
них кабельних ліній. В своїх презентаціях допові-
дачі також окреслили виклики, з якими стикаються 
компанії при реалізації вищезазначених проєктів.

 
***

10 листопада 2021 року УВЕА успішно провела 
вебінар «Моніторинг стану і технічне обслугову-
вання вітротурбін – шлях до ефективної електро-
генерації», присвячений практичним кейсам сер-
вісного обслуговування вітрових установок. Під 
час вебінару було доведено, що своєчасне прове-
дення планового обслуговування вітротурбін мак-
симізує виробництво електроенергії за рахунок 
утримання ВЕУ у технічно справному стані, міні-
мізує ризик поломки обладнання, що призводить 
до скорочення виробництва електроенергії та 
негативних фінансових наслідків. Своїм досвідом 
технічного обслуговування ВЕУ в Україні поділи-
лись представники таких передових національних 
та міжнародних вітроенергетичних компаній як 
WindAero, Nordex Acciona та УК «Вітряні парки 
України».

http://uwea.com.ua/ua/news/entry/chetvertyj
vebinaruveaizseriivebinarov2021goda/
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4.6. НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

16 грудня 2021 року на Всеукраїнському фо-
румі «Лідерство і Екотрансформація-2021», ор-
ганізованому Професійною асоціацією екологів 
України, відбулося щорічне нагородження лідерів 
із впровадження «зелених» та екологічно чистих 
технологій. Щороку керівники підприємств, що ви-
робляють екологічно чисту і безпечну продукцію та 
використовують екологічно чисті джерела енергії, 
нагороджуються Еко-Оскаром як лідери іннова-
ційних програм з енергоефективності та проектів 
екоінновацій і екостартапів.

Цьогоріч дві компанії – члени УВЕА – ТОВ «Юро-
кейп Юкрейн I» та ТОВ «ДТЕК ВДЕ» – отримали 
Еко-Оскар 2021 за значний внесок у сектор охоро-
ни довкілля в рамках провадження своєї бізнес-ді-
яльності.

Так, ТОВ «Юрокейп Юкрейн I», яка у 2021 
році ввела в експлуатацію 98 МВт вітроенерге-
тичних потужностей, відзначилась відповідаль-
ним ставленням до проведення оцінки впливу 
на довкілля та усунення усіх ризиків, які могла б 
спричинити вітрова електростанція для місцевої 
флори та фауни.

В свою чергу ТОВ «ДТЕК ВДЕ», а зокрема пра-
цівники ДТЕК Тилігульська ВЕС в партнерстві з 
керівництвом регіонального ландшафтного парку 
«Тилігульський», реалізували унікальний еко-про-
єкт «Острови птахів», побудувавши 1500 м2 штуч-
них островів для гніздування рідкісних навколо-
водних видів пернатих. Проєкт спрямований на 
збереження біорізноманіття України.
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Ukrainian Wind Energy Agency

UWEA-K LLC
BC Lavrskyi
20, Lavrska str., off. 316
Kyiv, 01601, Ukraine
tel. +38050 2232996

Українське вітроенергетичне агентство 

ТОВ УВЕА-K
БЦ «Лаврський»
Вулиця Лаврська, 20, оф. 316
Київ, 01601, Україна
тел. +38050 2232996

Ukrainian Wind Energy Agency-K is your reliable information partner 
in the global wind industry

Українське вітроенергетичне агентство-K – Ваш надійний інформаційний 
партнер у світовій вітроенергетичній промисловості

UWEA-K

 



ЧЛЕНИ УВЕА

АЛЬТЕРНАТИВНА 
ЕНЕРГЕТИКА 
ПРИКАРПАТТЯ
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Цікаво й захопливо, доступно  
і водночас ґрунтовно про сучасні технології  

у вітроенергетиці!
Пригодницька повість для дітей  
від Галини Шмідт і Галини Манів  

з елементами нонфікшн.
Макс зі своїми друзями — 
професором, Аліною та 
роз умним електромобілем 
Мобі-Елом — досліджує 
секрети вітру, знайомить-
ся з вітроенергетикою та 
при вчається дбати про 
довкілля. У книжці багато 
цікавих наукових фактів 
та інструкції, за якими мож-
на побудувати повітряного 
змія, флюгер, а також розу 
вітрів. І до всього — захоп-
ливий сюжет із зловмис-
никами, переміщеннями 
в просторі та кумедними 
витівками роботизованого 
Мобі-Ела!

КнижКу видано з ініціативи та за сприяння Фонду ім. Гайнріха Бьолля,  
Бюро Київ-уКраїна, та уКраїнсьКої вітроенерГетичної асоціації.

ЗАМОВИТИ КНИЖКИ МОЖНА тел.: (044) 490-99-01, 098-023-55-41, 099-236-98-85, www.ridna-mova.com
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цікавих наукових фактів 
та інструкції, за якими мож-
на побудувати повітряного 
змія, флюгер, а також розу 
вітрів. І до всього — захоп-
ливий сюжет із зловмис-
никами, переміщеннями 
в просторі та кумедними 
витівками роботизованого 
Мобі-Ела!

КнижКу видано з ініціативи та за сприяння Фонду ім. Гайнріха Бьолля,  
Бюро Київ-уКраїна, та уКраїнсьКої вітроенерГетичної асоціації.

ЗАМОВИТИ КНИЖКИ МОЖНА тел.: (044) 490-99-01, 098-023-55-41, 099-236-98-85, www.ridna-mova.com

MCL сьогодні - це група компаній, яка об’єднує більше 30 спеціалістів 
у сфері охорони довкілля, екології, сталого розвитку та проєктування. 
Сфера інтересів компанії полягає у процесах та технологіях, які 
пов’язані з раціональним використанням природних ресурсів та 
відповідальному ставленні до навколишнього середовища.

Оцінка впливу на довкілля для ВЕС, ПЛ 330 кВт та зміни цільового 
призначення сільськогосподарських земель, з урахуванням будь-яких 
рекомендацій та зауважень від громадськості. Ми виконуємо ОВД для 
ВЕС, які будуть знаходитись поруч з об'єктами ПЗФ, Смарагдової мережі, 
досліджуємо впливи шуму та ефекту мерехтіння тіней із застосуванням 
сучасного програмного забезпечення.

ОВД

Екологічні дослідження та після проєктний моніторинг для ВЕС відповідно 
до рекомендацій Шотландського фонду природної спадщини. Ми засто-
совуємо визнані методики стаціонарних і мобільних досліджень та 
найкращі комплекси обладнання для аудіо-, фото- та відеофіксації. Нами 
було проведено цілорічні моніторингові дослідження для чотирьох 
проєктів ВЕС, для яких будуть залучатися кошти МФК, а також більше 
50 експедиційних виїздів.

Моніторинг

Ми проводимо екологічні дослідження та консультації з усіма зацікавле-
ними сторонами, які можуть зазнати впливу від ВЕС. Спільно з європей-
ськими партнерами, які спеціалізуються на дослідженнях флори, фауни 
та впливів на соціальне середовище, ми надаємо послуги з дослідження 
та оцінювання впливів на соціальне та природне середовища за стан-
дартами IFC.

ESIA

Ми проєктуємо як окремі інфраструктурні об'єкти, ПС так і ВЕС в цілому. 
Здійснюємо проєктування ВЕС різних потужностей та технічних умов, 
авторский та технічний нагляд.  На сьогодні ми розробили проєкти більше 
500 МВт сумарної потужності ВЕС.

Проєктування

м.Київ, вул. Січових Стрільців 77, оф. 300

 www.mcl.kiev.ua

+38 (044) 290 4359
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