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Принципові положення  

щодо розвитку вітрової енергетики    

 

 

Представлено: Робочою групою з питань вітрової енергетики (РГВЕ) Європейсько-

українського енергетичного агентства: співголова РГВЕ Пітер Джастін О’Брайен («ЮроКейп 

Юкрейн»); співголова РГВЕ Юрій Кубрушко («Імепауер»); члени Робочої групи: 

«Арцінгер», «СіЕмЕс Камерон МакКенна», «Філаса Інтернасіональ», «Сіменс», Західно-

Кримська ВЕС, «ВКН Україна», АТЗТ «Валорем». 

 

Обґрунтування 

 

РГВЕ підтримує довгостроковий сталий збалансований розвиток відновлюваної енергетики в 

Україні. РГВЕ вважає важливим забезпечення правильного балансу розміру зеленого тарифу 

на електроенергію («РЗТ»), а також оптимального складу відновлювальних джерел енергії, 

які мають бути представлені в галузі, та відповідного законодавства, в т. ч. законодавства 

стосовно застосування ресурсів українського походження («місцевої складової»), для того 

щоб тарифи на електроенергію залишалися доступними та раціональними для українських 

споживачів та учасників ринку електроенергії, і щоб запобігти ситуації, коли чинне 

законодавство стає перепоною для залучення інвесторів та девелоперів у дану галузь 

промисловості. 

 

В той же час РГВЕ вважає, що РЗТ має також слугувати стимулом для здійснення 

великомасштабних інвестицій, яких на сьогодні потребує відновлювальна електроенергетика 

та мережі передачі й розподілу електроенергії в Україні. На думку РГВЕ, міжнародний 

(зокрема європейський) досвід продемонстрував, що цей баланс між різними зацікавленими 

сторонами можливо віднайти таким чином, щоб від нього отримали користь споживачі, уряд, 

приватний сектор економіки (як українські, так і міжнародні інвестори/девелопери/ 

виробники), а також навколишнє середовище в цілому. 

 

Хоча РГВЕ загалом підтримує існуюче законодавство стосовно відновлюваних джерел 

енергії як міцне підґрунтя для подальшого розвитку цієї галузі в Україні, існують певні 

перешкоди, які ускладнюють реалізацію великомасштабних інвестиційних проектів 

будівництва вітрових електростанцій. Тому РГВЕ пропонує внести до існуючого 

законодавства наступні зміни, щоб продовжити процес оптимізації та вдосконалення діючої 

законодавчої бази з метою підвищення її ефективності й корисності для українського 

суспільства та подальшого стимулювання приватних інвестицій у цю важливу для 

майбутнього України галузь економіки. 

 



 

 

Європейсько-українське енергетичне агентство      2 

Рекомендації 

 

1. Вимога місцевої складової (МС) 

 

РГВЕ дотримується принципової позиції, яка полягає в тому, що вимога місцевої складової 

наносить шкоду вітроенергетичній галузі України, оскільки така вимога суперечить 

принципу вільної та справедливої торгівлі, ставлячи міжнародних виробників вітрових 

турбінних генераторів у несприятливе становище в порівнянні з українськими виробниками, 

та привносячи елементи нераціональності у процес виробництва вітрових турбін. РГВЕ 

також вважає, що вимога місцевої складової є порушенням зобов’язань України з точки зору 

міжнародного права, зокрема зобов’язань, узятих на себе Україною за угодами, укладеними в 

рамках СОТ та Європейського Енергетичного Співтовариства.   

 

1.1. В якості практичного компромісу РГВЕ пропонує дві різні альтернативи (викладені 

нижче в пп. 1.1.а та 1.1.б), за допомогою яких, на нашу думку, буде забезпечена 

можливість підтримати українських виробників та водночас дозволити і сприяти у виході 

на український ринок міжнародним компаніям, яких цікавить робота в багатообіцяючій 

галузі вітроенергетики України. 

 

 

1.1.а. Диференційований підхід до МС  

 

Прив’язати питому вагу місцевої складової (МС) до РЗТ наступним чином: 

 

i. якщо МС ≥30%, але менше 50%, РЗТ має становити 0,1131 євро/кВт-г 

(залишити без змін існуючі розміри тарифу, передбачені Законом про 

електроенергетику); 

ii. якщо МС <30%, але ≥15%, РЗТ має становити 0,1017 євро/кВт-г (зменшуватися 

на 10% від існуючих розмірів тарифу, передбачених Законом про 

електроенергетику); 

iii. якщо МС ≥50%, РЗТ має становити 0,1244 євро/кВт-г (збільшуватися на 10% 

від існуючих розмірів тарифу, передбачених Законом про електроенергетику). 

 

Зазначені вище розміри тарифу могли б застосовуватися до всіх вітрових 

електростанцій (ВЕС), введених в експлуатацію після 01.07.2014 р. Для 

вітрових електростанцій, введених в експлуатацію до 01.07.2014 р., зелений 

тариф залишився б у розмірі 0,1131 євро/кВт-г, якщо НС ≥15%. 

 

РГВЕ вважає, що диференційований підхід до місцевої складової створить 

позитивні стимули для здійснення девелоперами інвестицій у вітрові 

електростанції замість того, щоб перешкоджати їх залученню, як це робиться 

зараз. Через часте внесення змін до законодавства щодо місцевої складової та 

через відсутність нормативних документів з достатніми поясненнями щодо 

розрахунку та практичного застосування питомої ваги місцевої складової 

великі виробники вже не мають можливості працювати в таких умовах, а 

більшість девелоперів не можуть виконати цю вимогу.    
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1.1.б. Зниження вимоги щодо питомої ваги місцевої складової до 30%  

 

Знизити вимогу щодо питомої ваги місцевої складової до 30% та залишити РЗТ без 

змін. 

 

1.2. Попередній розрахунок / консультації щодо місцевої складової 

 

В Україні має бути створена відповідна законодавча база для проведення попередніх 

консультацій між девелопером вітрової електростанції та Національною комісією, що 

здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), і Міжнародною торгово-

промисловою палатою стосовно розрахунку місцевої складової для конкретної ВЕС до 

початку її будівництва, для того щоб девелопер ВЕС мав достатньо чітку інформацію, 

щоб розуміти, чи відповідатиме запропонована ним для будівництва вітрова 

електростанція вимогам щодо місцевої складової.   

 

 

2. Договір про купівлю електроенергії («ДКЕ»)  

 

2.1. Формат, який приймається банком 

 

Переглянути існуючу форму типового ДКЕ, що затверджений НКРЕ та 

використовується Оператором Оптового ринку електроенергії, для того щоб зробити 

цей документ прийнятним для основних міжнародних фінансових інституцій під час 

прийняття рішення щодо фінансування проекту. 

 

2.2. Попередній ДКЕ 

 

Переглянути відповідні положення законодавства з метою надання можливості 

підписувати попередній ДКЕ між Оператором Оптового ринку електроенергії та ВЕС 

в узгодженому вигляді, придатному для надання фінансування за міжнародними 

стандартами. Попередній ДКЕ має узгоджуватися для укладення між Оператором 

Оптового ринку електроенергії та ВЕС після того, як ВЕС отримає дозвіл на 

виконання будівельних робіт, за умови початку будівництва впродовж 12 

(дванадцяти) місяців після отримання дозволу на виконання будівельних робіт та 

укладення Попереднього ДКЕ. В терміні дії Попереднього ДКЕ має враховуватися 

фактичний запропонований термін будівництва ВЕС, а також запас часу на 

непередбачені обставини, який може становити, наприклад, 12 місяців.   

 

2.3. Термін дії ДКЕ 

 

Дозволити ДКЕ залишатися в силі протягом усього терміну дії РЗТ. 

 

 

3. Уточнення/спрощення/розробка процедур 

 

3.1. ПДВ на імпорт та митні збори/процедури 

 

Спростити та уточнити порядок набуття права на звільнення від ПДВ на імпорт та 

ввізних мит на обладнання, що застосовується на об’єктах альтернативної енергетики, 

та енергозберігаючого обладнання, усунувши вимогу затвердження переліку 
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відповідного обладнання на рівні Кабінету Міністрів та вимогу, згідно з якою 

обладнання, що звільняється від ПДВ, не мусить мати аналогів, які вже виробляються 

в Україні. На думку РГВЕ, просто через те, що один виробник виробляє в Україні 

турбіни (або їхні частини), це не має бути причиною позбавлення інших виробників  

турбін права на звільнення їхньої імпортованої продукції від ПДВ. РГВЕ підтримує 

принципи вільної та справедливої торгівлі, а також заходи щодо стимулювання в 

цілому розвитку альтернативної енергетики в Україні. РГВЕ вважає, що звільнення 

від ПДВ на імпорт та митних зборів мають діяти протягом терміну дії РЗТ. 

 

3.2. Уточнення категорії складності будівництва 

   

Уточнити на рівні нормативно-технічних документів категорію складності 

будівництва, яка стосується проектування та будівництва ВЕС.   

 

3.3. Уточнення порядку реєстрації договорів на встановлення сервітуту 

 

Відповідно до абзацу 2 частини 2 статті 100 Земельного кодексу України: «Договір 

про встановлення земельного сервітуту підлягає державній реєстрації в порядку, 

встановленому для державної реєстрації прав на нерухоме майно». Однак чинний 

порядок державної реєстрації прав на нерухоме майно не передбачає можливості 

реєстрації договору про встановлення земельного сервітуту (як правочину), 

натомість відповідно до такого порядку можливо зареєструвати лише право 

земельного сервітуту. У зв’язку з вищевикладеним, пропонуємо привести абзац 2 

частини 2 статті 100 Земельного кодексу України у відповідність до чинного 

законодавства і викласти це положення в наступній редакції: «Право користування 

(земельний сервітут) підлягає державній реєстрації в порядку, встановленому для 

державної реєстрації прав на нерухоме майно».   

 

 

РГВЕ буде рада взяти участь та надавати підтримку в процесі розробки конкретних 

законодавчих змін, необхідних для належного і ефективного впровадження вищенаведених 

рекомендацій, у т. ч. в підготовці конкретних законопроектів в узгоджені терміни для 

надання їх на розгляд відповідним органам влади та зацікавленим сторонам.   
 

 

 


