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Заснована в листопаді 2009 року Європейсько-українське енергетичне агентство (ЄУЕА) як
неурядова, неприбуткова організація, бізнес-асоціація перетворилася на ефективного адвоката
для реалізації масивного потенціалу відновлюваної енергетики та енергоефективності України,
працюючи в українському бізнес середовищі, з компаніями з різних куточків світу, урядовими
структурами та іншими ключовими учасниками енергетичного ринку.
Компанії-члени ЄУЕА: Acciona, Beycelik-Elawan Renewable Energy LLС, Celynx AG, Craft Partners,
CES, DTEK, EDS Engineering, EMSOLT, Electrum, Elementum Energy, Eurocape, GOLAW, Guris,
Green Genius, GrECo Ukraine, GSE&C, Helios Strategia Polska, Huawei, iC consulenten, IMEPOWER,
Indian Solar, Irun Engineering, Irshanska SES, Khmelnytsky Bio Power Plant, NBT AS, Meganom, Met
Energy, Scatec Solar, Schneider Electric Ukraine, Smart Energy, Sungrow, West Solar, Terra Solar,
Thermosystems, TIC Energia, Total Eren, Ukraine Power Resources, Ukrwindinvestments, Voltage
Group, Volten, YEO Electrical & Automation

Примітка: титульне фото, учасник фотоконкурсу ЄУЕА - Гук Олександр.
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Статистика виробництва ВДЕ
Встановлена потужність енергосистеми України станом на грудень 2020 року1:

Встановлена потужність ОЕС України
54498.20 МВт
9,46%
0,34%
25,39%

2,04%

Сонячні електростанції
Вітрові електростанції

2,73%
8,83%

Станції на біопаливі
Гідроакумулювальні
електростанції

11,14%

Гідроелектростанції
Теплоелектростанції

40,08%

Енергогенеруючі компанії
теплових електростанцій

В порівнянні з листопадом місяцем встановлена потужність ОЕС України за даними НЕК Укренерго
збільшилась на 132,9 МВт, зокрема за рахунок збільшення встановлених потужностей сонячних
електростанцій, станом на листопад складали 9,31%, а у грудні – 9,46%.

Потужність обладнання ВДЕ
6451.30 МВт
2,91%
17,20%

Сонячні електростанції
Вітрові електростанції
Станції на біопаливі
79,89%

Потужність обладнання ВДЕ у порівнянні з минулим місяцем збільшилась на 132,9 МВт, більшою
мірою за рахунок вітрових електростанцій – з 16,95% у листопаді до 17,20% у грудні.
1

https://ua.energy/vstanovlena-potuzhnist-energosystemy-ukrayiny/
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Загальна встановлена потужність об’єктів відновлюваної енергетики станом на 01.01.2021 складає
7737 МВт2.

Встановлена потужність об'єктів відновлюваної енергетики,
2014 - 2020, МВт
джерело: НКРЕКП
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Сонячні електростанції

Вітрові електростанції

Малі гідроелектростанції

Біогаз та біомаса

У листопаді місяці встановлена потужність об’єктів відновлюваної енергетики складала 7548 МВт,
а у грудні на 189 МВт більше, – 7737 МВт. Це сталося за рахунок збільшення встановлених
потужностей сонячних електростанцій – з 5985 МВт у листопаді до 6094 МВт у грудні, а також
потужностей біогазу та біомаси – з 195 МВт у листопаді до 212 МВт у грудні.
Якщо розглядати встановлену потужність об’єктів ВДЕ за регіонами України, то найбільше
потужностей припадає на Дніпропетровську – 1 125 МВт потужностей сонячних електростанцій,
Миколаївську – 760 МВт потужностей сонячних електростанцій, Одеську – 515 МВт потужностей
сонячних електростанцій та Херсонську – 499 МВт потужностей сонячних електростанцій. Щодо
встановлених потужностей вітрових електростанцій, то тут лідирує Запорізька область – 498 МВт,
далі – Херсонська з 439 МВт встановлених потужностей вітрових електростанцій.

2

https://www.nerc.gov.ua/?id=50471
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Встановлена потужність об'єктів ВДЕ за регіонами України, МВт,
станом на 01.01.2020
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107

Встановлена потужність по об'єктам ВДЕ у 2020 році,
МВт
45,3 10,4

Біогаз

21,7
144,2

2,8

Біомаса

Вітроелектростанції
Малі
гідроелектростанції
Наземні сонячні
електростанції
Фасадні сонячні
електростанції

1123,6

Найбільша встановлена потужність припадає на наземні сонячні електростанції – 1123,6 МВт,
вітрові електростанції – 144,2 МВт, фасадні сонячні електростанції – 45,3 МВт. Для порівняння у
листопаді місяці встановлена потужність наземних сонячних електростанцій складала 1016,2 МВт,
4
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встановлена потужність вітроелектростанцій – 81,8 МВт, фасадних сонячних електростанцій – 44,0
МВт.
Майже 8000 домогосподарств встановили сонячні електростанції у приватних домогосподарствах
(СЕСд) у 2020 р. загальною потужністю 226 МВт:

Кількість та потужність встановлених СЕСд у 2020 році
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Для порівняння - у 2019 р. домогосподарств, які встановили СЕСд, було майже вдвічі більше понад 14500 од., а в 2018 р., в порівнянні з 2020 р., вдвічі менше - майже 4500 од.
Загалом в Україні вже налічується майже 30 тис. СЕСд загальною потужністю майже 800 МВт.
Лідерами за кількістю встановлених СЕСд залишаються:
 Дніпропетровська обл. - 4184 од.(114 МВт)
 Тернопільська обл. - 2512 од. (71 МВ)
 Київська обл. - 2350 од. (60 МВт)
При цьому, в перерахунку по кількості СЕСд на 1000 осіб, лідерами є наступні області:
 Тернопільська - 2,32 од./1000 осіб
 Закарпатська - 1,66 од./1000 осіб
 Кіровоградська - 1,64 од./1000 осіб
Загальне виробництво електроенергії з початку року станом на 01.12.2020 складає 9547 млн
кВт*год3 за даними НКРЕКП.

3

https://www.nerc.gov.ua/?id=50471
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Виробництво електроенергії об'єктами ВДЕ (2014 - 2020), млн.
кВт*год
джерело: НКРЕКП
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У листопаді місяці загальне виробництво електроенергії з початку року складало 9039 млн
кВт*год, у грудні на 508 млн кВт*год більше, - 9547 млн кВт*год. Це відбулося головним чином за
рахунок збільшення виробництва електроенергії сонячними електростанціями – з 5710 млн
кВт*год станом на листопад до 5885 млн кВт*год у грудні та збільшення виробництва
електроенергії вітровими електростанціями – з 2561 млн кВт*год станом на листопад до 2807 млн
кВт*год у грудні.

Моніторинг виконання Меморандуму та ЗУ № 810-ІХ
10 червня 2020 року між Урядом України та галузевими асоціаціями у сфері ВДЕ (Європейськоукраїнське енергетичне агентство та Українська вітроенергетична асоціація) було підписано
меморандум. Текст Меморандуму про Взаєморозуміння обома мовами можна завантажити
ТУТ.
Станом на 03 грудня 2021 року 7 місяців від моменту підписання Меморандуму про
Взаєморозуміння між Урядом України галузевими асоціаціями в секторі ВДЕ та 6 місяців 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 Закон України 810-ІХ було прийнято більшістю
законопроекту та підтримка його під народних депутатів у ВРУ 21 липня 2020 року. 4
час
проходження
слухань
у
профільному комітеті ВРУ.
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
Вдосконалення процедури організації і
проведення аукціонів з розподілу квоти
підтримки
Стабілізаційне застереження

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

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

Прийнято в Законі України № 810-ІХ.

Закону України № 810-ІХ включає, проте в Законі
Україні “Про режим іноземного інвестування”
додано, що можуть відбуватися зміни
податкового регулювання.
Серпень 100%, вересень 100%, жовтень 100%,
листопад 100%, грудень 88,5%, січень 2021 36%5
НЕК «Укренерго» 30-31 грудня 2020р залучило
кредити для погашення боргів перед ДП
«Гарантований покупець» у розмірі 5 млрд грн
від «Ощадбанку», 4 млрд грн – від
«Укрексімбанку» та 1,25 млрд грн – від
«Укргазбанку». Згідно супровідних документів
до цих кредитів, ці кошти мають бути направлені
в кінцевому результаті на погашення 40% від 22,4
млрд грн боргу перед ВДЕ. 16 січня НКРЕКП
видала настанову розділити отримані кошти –
50% передати сектору ВДЕ та 50% НАЕК
«Енергоатом». Таке рішення розкритикувало
ЄУЕА та інші галузеві асоціації, які представляють
сектор ВДЕ.
Випуск облігацій внутрішньої державної позики
досі не погоджено.

У підсумку залишається невпевненість щодо
погашення боргу.
Розробка та впровадження механізму Прийнято Регулятором відповідні Зміни до
компенсації
виробникам
за Правил Ринку щодо такої компенсації, що
невироблену електричну енергію з набрали чинності з 17 листопада 2020. 6
ВДЕ.
Підвищення тарифу за послуги передачі НЕК «Укренерго» передало в НКРЕКП
е/е ПрАТ «НЕК «Укренерго» на достатній пропозицію підвищити тариф на передачу у
рівень.
2021р із діючої ставки 293,93 грн/МВт-год до
рівня близько 350 грн/МВт-год, для покриття
виплат виробникам із ВДЕ.
В разі, якщо тариф на передачу не буде піднято,
недостача для сплати «зеленого» тарифу

5
6

https://www.gpee.com.ua/main/news?id=342
https://www.nerc.gov.ua/index.php?id=55949&find=
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складатиме 20-25%, що створить накопичення
нового боргу у 2021 році.
Компенсація 20% «зеленого» тарифу з Не передбачено відповідної в Держбюджеті
Державного Бюджету
2021.
Право виробників е/е з ВДЕ виходити з Пропозиції до Законопроекту надіслано ЄУЕА
балансуючої
групи Гарантованого до Міністерства енергетики України у жовтні
покупця
2020 року. Новин про розгляд пропозицій та
самого Законопроекту поки не оприлюднено.
Стимулювання систем балансування і Конкурсу досі не оголошено.
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
попитом
7 .
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.8
Проведення аукціонів з розподілу квот Міненерго презентувало 03.12.2020 (Поки ще не
підтримки ВДЕ до кінця 2020 року
затверджені Кабінетом Міністрів України) річні
квоти підтримки та графік проведення аукціонів.
Див. інфографіку нижче.

7
8

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» станом на
01.02.2021, млрд. грн.

Payments for Electricity at the "Feed-in" Tariff as of 01.02.2021
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У грудні місяці виробники «зеленої» електроенергії отримали повну оплату жовтня, фінальний
платіж на 71,5 млн. грн. було здійснено 22 грудня 2020 року. Таким чином за відновлювану
електроенергію жовтня було сплачено 3,9 млрд. грн. 14 січня 2021 року здійснено фінальний
платіж за листопад. Всього за листопад Гарантований покупець сплатив 2,38 млрд. грн. за 508
тисяч МВт*год електроенергії з ВДЕ. 19 січня 2021 року Гарантований покупець перерахував
виробникам електроенергії з ВДЕ платіж за електроенергію грудня. Всього за товарну продукцію
першого місяця зими Гарантований покупець заплатив 560 млн. грн. За перші десять днів січня
підприємство перерахувало виробникам за «зеленим» тарифом 100 млн. грн., що відповідає 11%
вартості відпущеного товару.
Наразі оплата за «зеленим» тарифом складає 24,4 млрд. грн. (близько 50%).

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 та його відміни. 9
Хронологія розгляду та роль галузевих асоціацій, включаючи ЄУЕА, висвітлена в Щомісячному
моніторингу галузі ВДЕ від 05 жовтня 2020.10
9
10

http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/3_332_2020.pdf
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» 11. Підсумки ключових тез експертів описані в Щомісячному моніторингу
галузі ВДЕ від 09 листопада 2020.12
8 грудня 2020 року Європейсько-українське енергетичне агентство отримало Листа від Керівника
Апарату Офісу Президента України стосовно конституційного подання 47 народних депутатів
України. Голова держави, зокрема, зазначає, що оспорювані положення законів України «Про
альтернативні джерела енергії» та «Про ринок електричної енергії» визначають засади
встановлення «зеленого» тарифу з метою стимулювання розвитку альтернативних джерел енергії,
і наголошує, що розвиток альтернативної енергетики, у тому числі шляхом його економічного
стимулювання, є питанням енергетичної безпеки.
У позиції Президента України на підставі аналізу положень Конституції України та юридичних
позицій Конституційного Суду України робиться висновок, що підстав для визнання
неконституційними положень законів України «Про альтернативні джерела енергії» та «Про ринок
електричної енергії», немає. 13
17 грудня 2020 року Велика палата Суду завершила дослідження матеріалів справи на відкритій
частині пленарного засідання та перейшла до закритої частини пленарного засідання для
ухвалення рішення. Розгляд справи буде продовжено на одному з наступних пленарних
засідань.14

Підсумки змін законодавства та нормативно-правових актів, що мають вплив на
галузь ВДЕ за другу половину півріччя 2020 року
Підсумки змін законодавчих та нормативних ініціатив за другу половину півріччя 2020 року
підготовлено ЄУЕА на базі щомісячних звітів IMEPOWER, енергетичним радником ЄУЕА в 2020 році.
23 травня 2020 року набрав чинності Закон України від 16.01.2020 р. № 466-IX «Про внесення змін
до Податкового кодексу України стосовно вдосконалення адміністрування податків, усунення
технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві». 15 Закон відомий як
законопроект № 1210, яким внесено багато суттєвих змін до Податкового кодексу України,
зокрема скасовано пільгу щодо звільнення від оподаткування ПДВ обладнання для СЕС та ВЕС.
05 червня 2020 року було утворено Тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради України з питань
захисту прав інвесторів (Постанова ВРУ № 683-IX від 05.06.2020) з метою реагування на випадки
порушення прав бізнесу з боку представників державної влади та розширення парламентської
співпраці з бізнес-асоціаціями та профільними структурами.

11

https://wапww.youtube.com/watch?v=BoUwHuEWDcw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3Qp7wwMglxTmL4swYd2Th
QKkYLQbIM3HtOWZupMu_RBJZ40cQRNdHsEaE
12
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/novyny-rynku/shhomisyachnyj-monitoryng-galuzi-vde-v-ukrayini/
13
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/dosyagnennya-ta-diyalnist-yeuea/yeuea-otrymalo-vidpovid-na-svijlyst-vid-kerivnyka-aparatu-ofisu-prezydenta-ukrayiny/
14
http://www.ccu.gov.ua/novyna/17-grudnya-poryadok-dennyy-zasidan-ksu-zatverdzhenyy-rezultaty-rozglyadu-sprav
15
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/novyny-rynku/oglyad-zakonodavchih-initsiatyv-za-period-15-31travnya-2020-roku-shho-vplyvayut-na-diyalnist-vyrobnykiv-z-vde/
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06 липня 2020 року набрав чинності Закон України № 719-IX «Про заходи, спрямовані на
погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії» (щодо
механізмів погашення боргів за електричну енергію, що накопичені до 1 липня 2019 року).16
16 серпня 2020 року набрав чинності Закон України № 738-IX «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових
фінансових інструментів».17
Цим законом схвалений Закон «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та внесено
зміни до низки чинних законодавчих актів. Закон, зокрема, регламентує обіг в Україні «зелених»
облігацій, емісія яких дозволить фінансувати проекти в сфері відновлюваної енергетики. Згідно
закону, «зелені» облігації випускаються виключно з метою фінансування екологічних проектів, до
останніх належать проекти в сфері відновлюваної енергетики, енергоефективності, переробки
відходів, збереження рослинного і тваринного світу та інші. Кошти, отримані від емісії цінних
паперів, мають використовуватися виключно на реалізацію такого проекту.
Крім того, закон регулює інші питання, що стосуються функціонування енергетичних ринків,
зокрема, питання розмежування між НКРЕКП та НКЦПФР повноважень щодо регулювання
товарних спот-ринків та деривативних контрактів.18
21 липня 2020 року прийнято Закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо
удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії”
(законопроект № 3658) і отримав номер 810-ІХ, набрав чинності 01 серпня 2020 року. Закон
прийнятий для реалізації положень Меморандуму про Взаєморозуміння щодо врегулювання
проблемних питань у сфері відновлюваної енергетики в Україні, підписаного між Урядом України
та галузевими асоціаціями у сфері ВДЕ 10.06.2020 р. 19
04 листопада 2020 року у першому читанні прийнятий Закон «Про внесення змін до Закону
України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” (законопроєкт № 4119). 20 18 листопада
2020 року Верховна Рада України ухвалила Законопроект у другому читанні. Закон 1006 був
підписаний Президентом 27 листопада. Він надає право Кабінету Міністрів України (КМУ)
видавати державні гарантії на кредити, залучені Оператором системи передачі (ОСП). 21 НЕК
«Укренерго» 30-31 грудня 2020р залучило кредити для погашення боргів перед ДП «Гарантований
покупець» у розмірі 5 млрд грн від «Ощадбанку», 4 млрд грн – від «Укрексімбанку» та 1,25 млрд
грн – від «Укргазбанку». Згідно супровідних документів до цих кредитів, ці кошти мають бути
направлені в кінцевому результаті на погашення 40% від 22,4 млрд грн боргу перед ВДЕ. 16 січня
НКРЕКП видала настанову розділити отримані кошти – 50% передати сектору ВДЕ та 50% НАЕК
«Енергоатом». Таке рішення розкритикувало ЄУЕА та інші галузеві асоціації, які представляють
сектор ВДЕ. Наразі досі не прийнято рішення яким чином ці кошти мають бути розподілені.

16

https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/novyny-rynku/zakonodavchi-initsiatyvy-za-period-1-17-chervnya2020-roku-shho-vplyvayut-na-diyalnist-vyrobnykiv-z-vde/
17
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/novyny-rynku/zakonodavchi-initsiatyvy-za-period-18-30chervnya-2020-roku-shho-vplyvayut-na-diyalnist-vyrobnykiv-z-vde/
18
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/novyny-rynku/zakonodavchi-initsiatyvy-za-period-18-30-chervnya2020-roku-shho-vplyvayut-na-diyalnist-vyrobnykiv-z-vde/
19
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/novyny-rynku/zakonodavchi-initsiatyvy-za-lypen-2020-roku-shhovplyvayut-na-vde/
20
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/novyny-rynku/zakonodavchi-initsiatyvy-za-period-01-15-lystopada2020-roku-shho-vplyvayut-na-diyalnist-vyrobnykiv-z-vde/
21
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/novyny-rynku/zakonodavchi-initsiatyvy-za-period-15-30-lystopada2020-roku-shho-vplyvayut-na-diyalnist-vyrobnykiv-z-vde/
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Інформація про обмеження генерації Укренерго у 2020 році
У 2020 році для балансування енергосистеми та забезпечення її операційної безпеки диспетчери
Укренерго обмежували генерацію сонячних та вітрових електростанцій (ВЕС та СЕС) сумарно на
7587,26 МВт, помісячно:
Дата

Сумарне обмеження СЕС та ВЕС, МВт
92922
38023
91024
2175,2625
35026
1727
30028
498,129
2027,930

07.01.2020
19.04.2020
09.05.2020
07.06.2020
13.08.2020
27.08.2020
28.08.2020
09.09.2020
04.10.2020
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https://ua.energy/zagalni-novyny/roz-yasnennya-shhodo-obmezhennya-generatsiyi-ves-ta-ses-7-sichnya-2020-roku/
https://ua.energy/electricity-market/shhodo-dyspetcherskyh-obmezhen-aes-ta-vde-protyagom-velykodnih-svyat-18-20kvitnya-2020-roku/
24
https://ua.energy/electricity-market/shhodo-balansuvannya-energosystemy-4-11-travnya-2020-roku/
25
https://ua.energy/robotaips/shhodo-roboty-energosystemy-za-01-08-chervnya-2020-roku/
26
https://ua.energy/robotaips/shhodo-roboty-energosystemy-10-16-serpnya-2020-roku/
27
https://ua.energy/robotaips/robota-energosystemy-25-30-serpnya-2020-roku/
28
https://ua.energy/robotaips/robota-energosystemy-25-30-serpnya-2020-roku/
29
https://ua.energy/zagalni-novyny/robota-energosystemy-7-13-veresnya-2020-roku/
30
https://ua.energy/zagalni-novyny/robota-energosystemy-28-veresnya-4-zhovtnya-2020-roku/
23
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