Огляд Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки
виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії», прийнятого ВРУ 21 липня 2020 (проект реєстр. № 3658) *
Чинне законодавство
Зниження «зеленого» тарифу

Відповідно до Закону, прийнятого ВРУ 21 липня 2020 року

СЕС (≤ 10 MВт): EUR 305-465 за MВт∙год

СЕС: EUR 245,9 за MВт∙год (граничний «зелений» тариф)

Введення в експлуатацію: до 30 червня СЕС (> 10 MВт): EUR 170-259 за MВт∙год
2015
ВЕС: EUR 113 за MВт∙год

ВЕС: без змін

Зниження «зеленого» тарифу

СЕС (≥ 1 MВт): мінус 15%

СЕС: EUR 150-169 за MВт∙год

Введення в експлуатацію: 1 липня 2015 ВЕС: EUR 102 за MВт∙год
- 31 грудня 2019

СЕС (< 1 MВт): мінус 7.5%

Зниження «зеленого» тарифу

СЕС (≥ 1 MВт але < 75 MВт):

ВЕС: мінус 7.5%

СЕС (2020): EUR 112.5 за MВт∙год

Введення в експлуатацію: з 1 січня СЕС (2021): EUR 109 за MВт∙год
2020
ВЕС: EUR 90.5 за MВт∙год

з 1 січня 2020 до 31 жовтня 2020: мінус 2.5%
з 1 листопада 2020 до 31 березня 2021: мінус 30%
з 1 квітня 2021: мінус 60%
СЕС (> 75 MВт):
з 1 січня 2020 до 31 жовтня 2020: мінус 2.5%
з 1 листопада 2020: мінус 60%
СЕС (< 1 MВт): мінус 2.5%
ВЕС: мінус 2.5%

Відповідальність
виробників з ВДЕ

за

небаланси Відповідальність
виробників з ВДЕ:

за

небаланси Відповідальність за небаланси виробників з ВДЕ < 1 MВт:
з 1 січня 2021: 10% (+10% кожного року)

з 1 січня 2021: 10% (+10% кожного року)
з 1 січня 2030: 100%
Похибка
у
допускається:

прогнозуванні,

СЕС – 5%, ВЕС – 10%

з 1 січня 2030: 100%

Відповідальність за небаланси виробників з ВДЕ ≥ 1 MВт:
що з 1 січня 2021: 50%
з 1 січня 2022: 100%
Похибка у прогнозуванні, що допускається до 31.12.2029:
СЕС – 5%, ВЕС – 10%

Обмеження

створення

нових СЕС: 2 роки від укладення пре-PPA (не Обмеження створення нових потужностей через зниження «зеленого»
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Чинне законодавство

Відповідно до Закону, прийнятого ВРУ 21 липня 2020 року

потужностей ВЕС та СЕС за «зеленим» пізніше 31 грудня 2021)
тарифу:
тарифом
ВЕС: 3 роки від укладення пре-PPA (не СЕС (< 75 MВт): з 1 квітня 2021: мінус 60%
пізніше 31 грудня 2022)
СЕС (> 75 MВт): з 1 листопада 2020: мінус 60%
ВЕС: без змін
Стабілізаційне
застереження
для
договорів
купівлі-продажу
електричної енергії виробників з ВДЕ

Держава гарантує, що переглянуті «зелені» тарифи не будуть змінені
далі. Закони, що діють на дату набрання чинності Законом,
застосовуються до прав та обов'язків виробників з ВДЕ.
Відповідно до статті 9-4 Закону "Про альтернативні джерела енергії"
стабілізаційне застереження не поширюється на зміни законодавства,
що стосуються питань оборони, національної безпеки, забезпечення
громадського порядку та охорони довкілля.
Згідно із Законом "Про режим іноземного інвестування" стабілізаційне
застереження не поширюється на зміни законодавства, що стосуються
питань оборони, національної безпеки, оподаткування, забезпечення
громадського порядку та охорони довкілля.

Погашення
заборгованості
Гарантованого
покупця
перед
виробниками з ВДЕ з використанням
різних інструментів

ОСП має спрямувати частину коштів (35%), отриманих ним від розподілу
пропускної спроможності міждержавного перетину станом на 1 липня
2020 року, на погашення боргів перед виробниками з ВДЕ.

Часткова оплата виробникам ВДЕ за
рахунок коштів державного бюджету

Кабінету Міністрів України надається право передбачати у державному
бюджеті видатки на часткову (але не менше 20% прогнозної товарної
продукції виробників з ВДЕ) фінансову підтримку гарантованого
покупця для оплати електричної енергії «зеленим» відповідно до
бюджетного запиту Міненерго та розрахунку НКРЕКП

Інші важливі положення

Закон визначає термін «підприємство «зеленої» металургії», а також
критерії та порядок класифікації заводу як підприємство «зеленої»
металургії. На строк дії «зеленого» тарифу тариф на передачу ОСП для

КМУ доручено протягом 3 місяців подати законопроект щодо
погашення Гарантованим покупцем заборгованості перед виробниками
з ВДЕ шляхом випуску ОВДП
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Чинне законодавство

Відповідно до Закону, прийнятого ВРУ 21 липня 2020 року
таких підприємств повинен встановлюватися
компенсаційної складової тарифу на ВДЕ.

без

урахування

* Огляд буде підтверджено після офіційного опублікування повного тексту Закону
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