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Статистика виробництва ВДЕ 

Встановлена потужність енергосистеми України станом на жовтень 2020 року1: 

 
В порівнянні з вереснем місяцем встановлена потужність ОЕС України за даними НЕК Укренерго 

збільшилась на 103,4 МВт, зокрема за рахунок збільшення встановлених потужностей сонячних 

електростанцій, станом на вересень складали 9,11%, а у жовтні – 9,22%. 

 

 

                                                
1 https://ua.energy/vstanovlena-potuzhnist-energosystemy-ukrayiny/ 
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Потужність обладнання ВДЕ у порівнянні з минулим місяцем збільшилась на 70,4 МВт, більшою 

мірою за рахунок сонячних електростанцій – з 79,83% у вересні до 80,01% у жовтні. 

 

Загальна встановлена потужність об’єктів відновлюваної енергетики станом на 01.10.2020 

складає 7485 МВт2. 

 

У вересні місяці встановлена потужність об’єктів відновлюваної енергетики складала 7352 МВт, а 

у жовтні на 133 МВт більше, – 7485 МВт. Це сталося за рахунок збільшення встановлених 

потужностей сонячних електростанцій – з 5795 МВт у вересні до 5928 МВт у жовтні.  

 

Якщо розглядати встановлену потужність об’єктів ВДЕ за регіонами України, то найбільше 

потужностей припадає на Дніпропетровську – 1 115 МВт потужностей сонячних електростанцій, 

Миколаївську – 755 МВт потужностей сонячних електростанцій та Херсонську – 498 МВт 

потужностей сонячних електростанцій. Щодо встановлених потужностей вітрових електростанцій, 

то тут лідирує Запорізька область – 498 МВт, далі – Херсонська з 377 МВт встановлених 

потужностей вітрових електростанцій.  

 

                                                
2 https://www.nerc.gov.ua/?id=50471 
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Найбільша встановлена потужність припадає на наземні сонячні електростанції – 960,695 МВт, 

вітрові електростанції – 81,800 МВт, фасадні сонячні електростанції – 42,757 МВт. Для порівняння 
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фасадних сонячних електростанцій – 42,324 МВт, встановлена потужність вітроелектростанцій 

залишилася незмінною. 

Загальне виробництво електроенергії з початку року станом на 01.10.2020 складає 8252 млн 

кВт*год3 за даними НКРЕКП.  
 

 
У вересні місяці загальне виробництво електроенергії з початку року складало 7253 млн кВт*год, 

у жовтні на 999 млн кВт*год більше, - 8252 млн кВт*год. Це відбулося головним чином за рахунок 

збільшення виробництва електроенергії сонячними електростанціями – з 4611 млн кВт*год 

станом на вересень до 5297 млн кВт*год у жовтні та збільшення виробництва електроенергії 

вітровими електростанціями – з 2036 млн кВт*год станом на вересень до 2276 млн кВт*год у 

жовтні. 

 

Моніторинг виконання Меморандуму та ЗУ № 810-ІХ 

Станом на 03 грудня  2020 року 6 місяців від моменту підписання Меморандуму про 
Взаєморозуміння між Урядом України галузевими асоціаціями в секторі ВДЕ та 4 місяці з моменту 
набрання чинності Закону України №810-ІХ , щодо зниження «зелених» тарифів для виробників 
електричної енергії з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).   
Нижче наведено перелік зобов’язань, що бере на себе держава Україна, окрім зниження 
«зеленого» тарифу. 
 

Реєстрація і підтримка Урядового 
законопроекту та підтримка його під час 
проходження слухань у профільному 
комітеті ВРУ. 

Закон України 810-ІХ було прийнято більшістю 
народних депутатів у ВРУ 21 липня 2020 року. 4 

                                                
3 https://www.nerc.gov.ua/?id=50471 
4 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/810-20#Text  
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Надання права ДП «Гарантованому 
покупцю» на здійснення продажу 
електричної енергії, виробленої з ВДЕ 
на аукціонах за двосторонніми 
договорами   

З жовтня 2020 року, ДП «Гарантований 
покупець» отримав таке право та здійснює 
відповідні операції з продажу. 

Вдосконалення процедури організації і 
проведення аукціонів з розподілу квоти 
підтримки 

Прийнято в Законі України № 810-ІХ.  
 

Стабілізаційне застереження Закону України № 810-ІХ включає, проте в Законі 
Україні “Про режим іноземного інвестування” 
додано, що можуть відбуватися зміни 
податкового регулювання. 

100% оплата виробникам е/е з ВДЕ, що 
мали настати з 01 серпня 2020 року. 

Серпень 100%, вересень 100%, жовтень 56%, 
листопад 12,8%5 

Погашення наявної заборгованості 22,4 
млрд грн що накопичилась за період до 
01 серпня 2020 року перед виробниками 
е/е з ВДЕ.  
Графік погашення передбачено в 
Меморандумі про Взаєморозуміння: 40 
% у 4 кварталі 2020 року; по 15 % 
відсотків щокварталу впродовж 2021 
року. 

Закон України № 1006-ІХ передбачає можливість 
надання державних гарантій Укренерго для 
отримання кредиту від банківських установ 
прийнято ВРУ і підписано Президентом 17 
листопада 20206 
 
Випуск облігацій внутрішньої державної позики 
досі не погоджено, крім того в Проекті Закону 
№4000 про Державний бюджет України 2021 дію 
норми щодо випуску ОВДП призупинено на 2021 
рік.7 
 
У підсумку залишається невпевненість щодо 
джерел погашення боргу. 

Розробка та впровадження механізму 
компенсації виробникам за 
невироблену електричну енергію з ВДЕ.  

Прийнято Регулятором відповідні Зміни до 
Правил Ринку щодо такої компенсації, що 
набрали чинності з 17 листопада 2020. 8 

Підвищення тарифу за послуги 
передачі е/е ПрАТ «НЕК «Укренерго» на 
достатній рівень. 

З грудня 2020 року почав діяти новий тариф на 
послуги передачі е/е у розмірі 312,76 грн/МВт-
год, що затверджено НКРЕКП9 
 

Компенсація 20% «зеленого» тарифу з 
Державного Бюджету  

Не передбачено відповідної компенсації ні в 
Держбюджеті 2020, ні 2021.  
Крім того в Проекті Закону №4000 про 
Державний бюджет України 2021 дію норми 
щодо 20% компенсації з державного бюджету 
призупинено на 2021 рік.10 
 

                                                
5 https://www.gpee.com.ua/main/news?id=491  
6 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1006-IX#Text  
7 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69938  
8 https://www.nerc.gov.ua/index.php?id=55949&find=  
9 https://www.nerc.gov.ua/index.php?id=55568&find=  
10 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69938  

https://euea-energyagency.org/
https://www.gpee.com.ua/main/news?id=491
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1006-IX#Text
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69938
https://www.nerc.gov.ua/index.php?id=55949&find
https://www.nerc.gov.ua/index.php?id=55568&find
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69938
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Право виробників е/е з ВДЕ виходити з 
балансуючої групи Гарантованого 
покупця 

Пропозиції до Законопроекту надіслано ЄУЕА до 
Міністерства енергетики України у жовтні цього 
року. Новин про розгляд пропозицій та самого 
Законопроекту поки не оприлюднено.  

Стимулювання систем балансування і 
накопичення енергії 

Постанова Кабінету Міністрів України від 
10.07.2019 № 677 про затвердження Порядку 
проведення конкурсу на будівництво генеруючої 
потужності та виконання заходів з управління 
попитом11. Планується допрацювати умови 
проведення такого конкурсу та внести зміни до 
діючого порядку проведення конкурсу. НЕК 
«Укренерго» надало до Міненерго для 
опрацювання пропозиції щодо проведення 
конкурсу на обсяг затребуваних генеруючих 
потужностей 500 МВт. Зареєстровано 
Законопроект №3657 від 15.06.2020, який 
удосконалює порядок проведення конкурсу.12 

Проведення аукціонів з розподілу квот 
підтримки ВДЕ до кінця 2020 року 

Міненерго презентувало 03.12.2020 (Поки ще не 
затверджені Кабінетом Міністрів України) 
наступні річні квоти підтримки : 
На 2021 рік: 
Біоенергетика та інші технології 60 МВт 
Вітер 150 МВт 
Сонце 155 МВт 
На 2022 рік: 
Біоенергетика та інші технології 80 МВт 
Вітер 170 МВт 
Сонце 170 МВт 
На 2023 рік: 
Біоенергетика та інші технології 100 МВт 
Вітер 190 МВт 
Сонце 180 МВт 
На 2024 рік: 
Біоенергетика та інші технології 120 МВт 
Вітер 270 МВт 
Сонце 190 МВт 
На 2025 рік: 
Біоенергетика та інші технології 140 МВт 
Вітер 230 МВт 
Сонце 200 МВт 
Графік 2021: червень, жовтень, листопад.    

 

 

 

                                                
11 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/677-2019-%D0%BF#Text  
12 https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69137  

https://euea-energyagency.org/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/677-2019-%D0%BF#Text
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69137
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Інформація про розрахунки за електроенергію за «зеленим тарифом»  

 

 
 
 
За минулий місяць виробники «зеленої» електроенергії отримали повну оплату вересня, для 
порівняння на початок листопада вона складала 92,9%, наразі виробники електроенергії з ВДЕ 
отримали 100% оплату за електроенергію вироблену у вересні. Також було отримано оплату у 
розмірі 2,17 млрд. грн., що складає 56% за жовтень місяць, та за 20 діб листопада оплата склала 
0,2 млрд. грн. тобто 12,8%. Наразі оплата з початку року складає близько 20 млрд. грн. 

 
Конституційне провадження проти ВДЕ  

 

47 народних депутатів України 17.07.2020 звернулись до Конституційного Суду про визнання 
неконституційними законодавчі положення Закону України № 555-IV “Про альтернативні джерела 
енергії” від 20 лютого 2003 року та Закону України № 2019-VIII “Про ринок електричної енергії” від 
13 квітня 2017 року. На думку народних депутатів, при прийнятті закону “Про альтернативні 
джерела енергії”, Верховна Рада вийшла за межі своїх повноважень, втрутившись у сферу 
конституційних повноважень виконавчої гілки влади, безальтернативно встановивши коефіцієнти 
та механізми розрахунку “зеленого” тарифу, чим позбавила виконавчу владу його дискреції та 
повноважень його змінювати. Таким чином, з’явилась загроза визнання “зеленого” тарифу в 
Україні неконституційним. 13 
Хронологія розгляду та роль галузевих асоціацій, включаючи ЄУЕА, висвітлена в Щомісячному 
моніторингу галузі ВДЕ від 05 жовтня 2020.14 

                                                
13  http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/3_332_2020.pdf  
14 https://euea-energyagency.org/wp-content/uploads/2020/10/SHHomisyachnyy-monitoryng-VDE_05.10.2020-1.pdf  
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2 листопада відбулася експертна дискусія на тему: «Конституційне провадження проти ВДЕ: 
український феномен» 15. Підсумки ключових тез експертів описані в Щомісячному моніторингу 
галузі ВДЕ від 09 листопада 2020.16 
Рішення КСУ поки немає. 

 

Огляд законодавства та нормативно-правових актів, що мають вплив на галузь 

ВДЕ 

 

Огляд законодавчих та нормативних ініціатив підготовлено енергетичним радником ЄУЕА – 

IMEPOWER , та включає податкові ініціативи, ініціативи з утворення Державного 

фонду декарбонізації, екологічних податків, зміни правил ринку, щодо механізму компенсації за 
обмеження виробництва е/е з ВДЕ, проекту змін до Порядку встановлення «зеленого» тарифу та 

ін. Огляд знаходиться за посиланням, на сайті ЄУЕА. 17   
 

Звіт Секретаріату Енергетичного Співтовариства щодо впровадження 

європейського acquis communautaire в енергетичному секторі України18 

 

Секретаріат Енергетичного Співтовариства на своєму вебсайті опублікував щорічний Звіт 2020 з 
імплементації реформ Договірними сторонами Енергетичного Співтовариства. 
У Звіті зазначено, що Договірні сторони Енергетичного Співтовариства досягли прогресу щодо 
запровадження ринкових реформ в енергетичних секторах, незважаючи на кризу Covid-19. При 
цьому, Україна є одним з лідерів за темпами впровадження реформ у 2020 році, завдяки чому 
посідає друге місце у загальному рейтингу країн – учасниць енергетичного Співтовариства за 
рівнем імплементації європейського законодавства і загальною оцінкою у 61%, поступаючись 
лише Чорногорії (69%). 

Серед основних досягнень у сфері електроенергетики названо успішне запровадження у 2020 році 
ринку допоміжних послуг, що доповнило попередній запуск двостороннього, на добу наперед, 
внутрішньодобового та балансуючого ринків. Однак ринок все ще залишається в значній мірі 
спотвореним рядом регуляторних заходів, включаючи обмеження цін та зобов’язання державної 
служби, які направляють атомну та гідроенергетичну електроенергію від державних генераторів 
за цінами, що шкодять конкуренції та безпечній експлуатації електростанцій.  

Що стосується навколишнього середовища та клімату, найбільшою проблемою в Україні 
залишається зменшення викидів із застарілих вугільних заводів у межах порогових значень та 
термінів, встановлених Директивою про великі спалювальні установки. Україна прийняла 
Національний план скорочення викидів (замість дотримання граничних значень викидів на 
індивідуальній основі).  Вона також відмовилася від загальної кількості 80 спалювальних 

                                                
15https://wапww.youtube.com/watch?v=BoUwHuEWDcw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3Qp7wwMglxTmL4swYd2Th

QKkYLQbIM3HtOWZupMu_RBJZ40cQRNdHsEaE 
16 https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/novyny-rynku/shhomisyachnyj-monitoryng-galuzi-vde-v-ukrayini/  
17 https://euea-energyagency.org/uk/bez-kategoriyi/zakonodavchi-initsiatyvy-za-period-15-30-lystopada-2020-roku-shho-

vplyvayut-na-diyalnist-vyrobnykiv-z-vde/ 
18 https://www.energy-community.org/implementation/IR2020.html 

 

https://euea-energyagency.org/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/novyny-rynku/2-lystopada-vidbudetsya-pres-konferentsiya-na-temu-konstytutsijne-provadzhennya-proty-vde-ukrayinskyj-fenomen/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/novyny-rynku/2-lystopada-vidbudetsya-pres-konferentsiya-na-temu-konstytutsijne-provadzhennya-proty-vde-ukrayinskyj-fenomen/
https://euea-energyagency.org/uk/bez-kategoriyi/zakonodavchi-initsiatyvy-za-period-15-30-lystopada-2020-roku-shho-vplyvayut-na-diyalnist-vyrobnykiv-z-vde/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/novyny-rynku/sekretariat-energetychnogo-spivtovarystva-vidznachaye-progres-shhodo-vprovadzhennya-yevropejskogo-acquis-communautaire-v-energetychnomu-sektori-ukrayiny/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/novyny-rynku/sekretariat-energetychnogo-spivtovarystva-vidznachaye-progres-shhodo-vprovadzhennya-yevropejskogo-acquis-communautaire-v-energetychnomu-sektori-ukrayiny/
https://www.energy-community.org/implementation/IR2020.html
https://wапww.youtube.com/watch?v=BoUwHuEWDcw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3Qp7wwMglxTmL4swYd2ThQKkYLQbIM3HtOWZupMu_RBJZ40cQRNdHsEaE
https://wапww.youtube.com/watch?v=BoUwHuEWDcw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3Qp7wwMglxTmL4swYd2ThQKkYLQbIM3HtOWZupMu_RBJZ40cQRNdHsEaE
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/novyny-rynku/shhomisyachnyj-monitoryng-galuzi-vde-v-ukrayini/
https://euea-energyagency.org/uk/bez-kategoriyi/zakonodavchi-initsiatyvy-za-period-15-30-lystopada-2020-roku-shho-vplyvayut-na-diyalnist-vyrobnykiv-z-vde/
https://euea-energyagency.org/uk/bez-kategoriyi/zakonodavchi-initsiatyvy-za-period-15-30-lystopada-2020-roku-shho-vplyvayut-na-diyalnist-vyrobnykiv-z-vde/
https://www.energy-community.org/implementation/IR2020.html
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установок. Застосовується помірна ціна на вуглець, і готується схема торгівлі викидами. У 2019 році 
країна виплатила прямі субсидії на суму близько 476 мільйонів євро для підтримки виробництва 
вугілля. Енергоефективність страждає через відсутність правової бази.  

 

“Виробництво відновлюваної енергії нещодавно зростало, головним чином, завдяки щедрій 
системі «зеленого» тарифу, термін дії якої закінчився в кінці 2019 року. Бум критично впливає на 
ліквідність державного постачальника (Гарантованого покупця). Процес посередництва між 
інвесторами у відновлювану енергію та Міністерством, що відповідає за енергетику, під егідою 
Секретаріату призвів до меморандуму та закону про реструктуризацію існуючих договорів про 
купівлю електроенергії. Аукціони все ще мають бути запущені. Робота над Національним 
енергетичним та кліматичним планом, швидше за все, буде відкладена.” – зазначено у Звіті. 

В цілому Секретаріат позитивно оцінює результати реформ енергетичного сектору в Україні про 
що свідчать наведені оцінки рівня імплементації європейського acquis communautaire. 
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