


2

ФАКТИ

• Офіси в Україні, Росії та Казахстані 

• Представництва у Німеччині, Великобританії, Нідерландах 

• 18 партнерів та 10 радників

• Понад 850 компаній-клієнтів з усього світу
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ДВА МЕХАНІЗМИ ПІДТРИМКИ

Модернізація ТЕЦ

(п. 12 Перехідних положень)

Нова генеруюча потужність чи сис-

тема управління попитом (ст. 29)

Порядок надання тимчасової підтримки

виробникам, що здійснюють комбіноване

виробництво електричної та теплової

енергії на теплоелектроцентралях

(Постанова КМУ № 324 від 18.04.2018 р.)

Порядок проведення конкурсу на 

будівництво генеруючої потужності та 

виконання заходів з управління попитом

(Постанова КМУ № […] від [22.05.2019 р.)
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 Державна регульована ціна на е/е

 Відшкодування різниці між 

державною та ціною РДН

 На обсяг відпуску е/е відповідно 

до графіка відпуску теплової 

енергії

 Відшкодовує витрати та 

забезпечує отримання прибутку

 До 1 липня 2024 року

 Плата за послугу; державна допомога, 

ДПП, відведення земельної ділянки 

(визначає КМУ)

 Ціна визначається за підсумками конкурсу

 Проект порядку проведення конкурсу 

передбачає: покриття частини капітальних

витрат пропорційно відпущеній е/е

 На строк, передбачений умовами конкурсу

Форма підтримки
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 Зниження собівартості 

виробництва е/е

 Відсутність альтернативних 

джерел теплопостачання

 Переваги модернізації (і) для ОЕС 

України та (іі) відносно 

будівництва нових джерел 

теплопостачання

 Відповідність конкурсним умовам, які 

визначають КМУ, міжвідомча комісія, ОСП 

 Нижча ціна

Передумови отримання 
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 Неузгодження «модернізації» та 

«реконструкції» із законодавством 

про містобудування у разі:

• залучення нових технологій 

(«технічне переоснащення»)

• окремих черг для пуску в 

експлуатацію («будівництво»)

 НКРЕКП ухвалює рішення про джерела 

компенсації інвестицій (тариф ОСП на 

передачу електроенергії) незалежно від 

КМ України

 Обмаль кваліфікаційних умов

 Нижча ціна не є оптимальним фактором 

для ухвалення рішення, 

«Системні обмеження»
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ОЛЕГ ЗАГНІТКО

Партнер

К О НТ АКТИ

+380 (44) 391 38 53

oleh.zahnitko@integrites.com

LinkedIn

mailto:oleh.zahnitko@integrites.com
https://www.linkedin.com/in/oleh-zahnitko-8500461/
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НАША КУЛЬТУРА
• Ми  надаємо готові рішення, а не просто відповіді на питання

• Наші рішення обґрунтовані і практичні  

• Ми висловлюємося зрозумілою мовою, а не юридичними 

термінами

ВАША ПЕРЕВАГА
• Партнер INTEGRITES увесь час на зв'язку, щоб приймати

правильні рішення

• Ви отримуєте впевненість у складному юридичному 

середовищі

• Ви маєте більше часу для ведення бізнесу, ми дбаємо про 

юридичні деталі 

НАШ ПІДХІД
• Ми вивчаємо ваш бізнес

• Ми розуміємо його особливі потреби 

• Ми розробляємо індивідуальні рішення – з вами і 

вашим юридичним відділом
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НАШІ

КОНТАКТИ

Великобританія

Представництво
Офіс 125, Regico offices, The 

Old Bank, 153 The Parade High 

Street, Уотфорд, WD17 1NA, 

Великобританія

Tel.;+44 207 788 7903

Fax: +44 207 788 7903

Росія
Офіс
Башня на Набережній

Блок С, «Москва-Сіті»

Пресненська набережна, 10,

Москва, 123112, Росія

тел.: +7 495 660 50 70

факс: +7 495 660 50 70

Казахстан
Офіс
Республіка Казахстан, 050008, 

м.Алмати, вул. Байшешек 4.

Тел.: +7 (727) 352 80 83 

Факс: +7 (727) 352 80 85

Німеччина
Представництво
Maximilianstrasse 13,

80539, Munich, Germany

Tel.: +49 89 20 300 61 50

Fax: +49 89 20 300 61 50

Україна
Офіс
Вул. Добровольчих батальйонів, 1.

Київ, 01015, Україна

Tel.: +380 44 391 38 53

Fax: +380 44 391 38 54


