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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, Arzinger, Beycelik-Elawan Renewable Energy LLС, 

CCT Energy, CES, DTEK, EMSOLT, Electrum, Elementum Energy, Eurocape, GOLAW, 

Guris, Green Genius, GrECo Ukraine, GSE&C, Huawei, iC consulenten, IMEPOWER, 

Indian Solar, IRUN Engineering, Irshanska SES, Khmelnytsky Bio Power Plant, NBT AS, 

Met Energy, Scatec, Schneider Electric Ukraine, Sfera, Smart Energy, Sungrow, West Solar, 

Terra Solar, Thermosystems, Total Eren, Ukraine Power Resources, Ukrwindinvestments, 

Voltage Group. 

 

 

https://euea-energyagency.org/uk/
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Коротке резюме 

 
• Встановлена потужність об’єктів відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) в 

Україні за даними Державне агентство з енергоефективності та 

енергозбереження України (ДАЕЕ) - 9225 МВ станом на кінець І півріччя 2021 

року. Статистика також включає в себе сонячні електростанції (СЕС) 

встановлені домогосподарствами для власного споживання - 933 МВт. 

• Лідером серед областей за встановленою потужністю СЕС є Дніпропетровська 

область, нараховуючи 1134,1 МВт. Лідером за встановленою потужністю 

вітроелектростанцій (ВЕС) є Запорізька область - 595,8 МВт. Вінницька 

область має найбільшу кількість потужності малих гідроелектростанцій – 24,6 

МВт, а Хмельницька має найбільшу встановлену потужність біомаси та біогазу 

– 30,1 МВТ. 

• 8,65% - частка генерації ВДЕ в загальному обсязі виробленої енергії об’єднаної 

енергетичної системи (ОЕС) України у червні 2021 року.   

• У 13 із 30 днів червня відбувались обмеження генерації загальним обсягом 

12301 МВт, з середнім показним на день 946 МВТ. 

• Станом на 23 липня 2021 року, ДП «Гарантований покупець» продав 

437 910 МВт*год е/е за результатами торгів з ВДЕ на біржі, що складає 10% 

від загального продажу електроенергії за червень 2021. Поточні платежі за 

«зеленим» тарифом: січень-квітень – 93%, травень – 71%, червень – 62%, 

липень (10 діб) – 71%. 

• Середньозважена ціна е/е за липень РДН по ОЕС України становила  

1391,98 грн. за МВт*год. 

• Законопроектом 5600, який пройшов вже перше читання в Парламенті, може 

бути введено акцизний податок на електроенергію вироблену з ВДЕ в розмірі 

3,2%, наразі профільний комітет Верховної ради отримав біля 11 000 правок до 

законопроекту, опрацювання правок у комітеті та підготовка до другого 

читання очікується у вересні цього року.   

 

ЄУЕА як асоціація яка об'єднує найбільших іноземних та українських інвесторів у 

відновлювану енергетику та учасників ринку електроенергії продовжує моніторити 

ситуацію зі зміною регуляторного середовища та веде діалог з владою, з  метою 

недопущення погіршення умов для ведення бізнесу у секторі відновлюваної 

енергетики.  

https://euea-energyagency.org/uk/
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Статистика виробництва ВДЕ 

 
Встановлена потужність енергосистеми України станом на червень 2021 року: 

 

*Джерело (Укренерго): https://ua.energy/vstanovlena-potuzhnist-energosystemy-ukrayiny/ 

** Станом на кінець І півріччя 2021 року. Джерело (ДАЕЕ): 

https://www.facebook.com/saeeUA/posts/6303411463004170 

За даними Оператора системи передачі ПрАТ «НЕК «Укренерго», встановлена 

потужність енергосистеми України станом на червень 2021 року загалом становить 

57333,60 МВт, і окремо для ВДЕ за даними ДАЕЕ – 9225 МВт.  

За I півріччя 2021 року загальна потужність об’єктів відновлюваної 

електроенергетики збільшилась на 8,3 % або на 709 МВт. З них за 6 місяців введено: 

-вітроелектростанцій – 278,4 МВт; 

-сонячних електростанцій – 257,4 МВт; 

-СЕС приватних домогосподарств – 156 МВт; 

-електростанцій на біомасі – 10,4 МВт;  

-електростанцій на біогазі – 6 МВт; 

-об’єктів малої гідроенергетики – 1,6 МВт.1 

 
1 https://www.facebook.com/saeeUA/posts/6303411463004170 
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Джерело: https://www.facebook.com/saeeUA/posts/6303411463004170 

Джерело: https://www.nerc.gov.ua/?id=50471 
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*Станом на 01.06.2021                                                      *Станом на 01.06.2021 

Найбільше всього сонячної потужності встановлено у Дніпропетровській області – 

1134,1 МВт, у Миколаївській – 908,3 МВт та Одеській – 522,8 МВт. Херсонська та 

Запорізька області демонструють найбільшу кількість встановленої вітрової 

потужності, нараховуючи 579,5 МВт та 595,8 МВт відповідно. 

  
*Станом на 01.06.2021                                                       *Станом на 01.06.2021 

Вінницька область має найбільшу кількість потужності малих гідроелектростанцій – 

24,6 МВт, друге місце займає Кіровоградська область – 16,2 МВт, третє займає 

Хмельницька – 8,9 МВт. Найбільшу потужність по біомасі та біогазу має 

Дніпропетровська область – 29,7 МВт та Хмельницька – 30,1 МВТ. 
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Огляд частки ВДЕ в роботі енергосистеми за червень 2021 року 

 
8,65% - частка генерації ВДЕ в загальному обсязі виробленої енергії об’єднаної 

енергетичної системи (ОЕС) України у червні 2021 року.   

В період з 31 травня – 6 червня сумарне виробництво ВДЕ за оперативними даними 

склало 174 млн кВт*год, що на 15% менше за показник попереднього тижня – 205 

млн кВт*год. При цьому тижневе виробництво на СЕС зменшилося на 26%, а на ВЕС 

навпаки збільшилося на 31%.2 В період з 7-13 червня сумарне виробництво ВДЕ за 

оперативними даними склало майже 195 млн кВт*год, що на 10% більше за показник 

попереднього тижня – 176 млн кВт*год. При цьому тижневе виробництво на СЕС 

зросло на 33%, а на ВЕС навпаки зменшилося на 43%. 3 

 

Джерело: https://ua.energy/peredacha-i-dyspetcheryzatsiya/dyspetcherska-informatsiya/robota-oes-

ukrayiny-za-tyzhden/ 

В період з 14-21 червня середньодобове виробництво СЕС у порівнянні з попереднім 

тижнем збільшилося на 13,8% до 27,9 млн кВт*год, а ВЕС — на 126,3% до 10 млн  

 

 
 

2 https://ua.energy/zagalni-novyny/robota-energosystemy-31-travnya-6-chervnya-2021-roku/ 
3 https://ua.energy/zagalni-novyny/robota-energosystemy-7-13-chervnya-2021-roku/ 
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кВт*год.  Загалом СЕС згенерували 74% від загального обсягу виробництва СЕС та 

ВЕС (223,2 млн кВт*год).4 В період з 22-28 червня середньодобове виробництво 

СЕС в порівнянні з попереднім тижнем збільшилося на 8,9% до 30,4 млн кВт*год, а 

ВЕС — навпаки зменшилося на 56,4% до 4,4 млн кВт*год.  Загалом СЕС згенерували 

88% від загального обсягу виробництва СЕС та ВЕС (243,2 млн кВт*год).5 

 

Джерело: https://ua.energy/peredacha-i-dyspetcheryzatsiya/dyspetcherska-informatsiya/robota-oes-

ukrayiny-za-tyzhden/ 

Інформація про обмеження генерації Укренерго за червень 2021 

 
У 13 із 30 днів червня відбувались обмеження генерації загальним обсягом 12301 

МВт, з середнім показним на день 946 МВТ. 2,3,4,5 

 

 

 

 
4 https://ua.energy/zagalni-novyny/robota-energosystemy-14-21-chervnya-2021-roku/ 
5 https://ua.energy/zagalni-novyny/95872/ 
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Моніторинг виконання Меморандуму та ЗУ № 810-ІХ 
 

10 червня 2020 року між Урядом України та галузевими асоціаціями у сфері ВДЕ 

(Європейсько-українське енергетичне агентство та Українська 

вітроенергетична асоціація) було підписано меморандум.  

10 червня  2021 року пройшов рівно рік від моменту підписання Меморандуму про 

Взаєморозуміння між Урядом України галузевими асоціаціями в секторі ВДЕ та 10 

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 

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. 6 

Надання права ДП «Гарантованому 

покупцю» на здійснення продажу 

електричної енергії, виробленої з ВДЕ на 

аукціонах за двосторонніми договорами   

Гарантований покупець за IІ квартал 2021 продав за 

результатами торгів «зеленою» електроенергією за 

двосторонніми договорами 1227 тис. МВт*год на 

понад як 40%.7 

 

За поточними даними станом на 23 липня 2021 року, 

ДП «Гарантований покупець» продав 437 910 

МВт*год е/е з ВДЕ за результатами торгів на біржі, 

що складає 10% від загального продажу 

електроенергії за червень 2021. 8 

Вдосконалення процедури організації і 

проведення аукціонів з розподілу квоти 

підтримки 

Прийнято в Законі України № 810-ІХ від 

21.07.2020.  За інформацією Міністерства енергетики 

процедура проведення аукціонів наразі 

вдосконалюється.  

 
6 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/810-20#Text  
7 https://www.gpee.com.ua/main/news?id=719 
8 https://www.gpee.com.ua/main/news?id=710 

https://euea-energyagency.org/uk/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/810-20#Text
https://www.gpee.com.ua/main/news?id=719
https://www.gpee.com.ua/main/news?id=710
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Наразі Міненерго підготувлао проект постанови, 

яким передбачається удосконалення процедури 

проведення аукціонів 

Проект постанови 14.05.2021 надіслано на 

погодження ЦОВВ та оприлюднено на офіційному 

веб сайті Міненерго для отримання зауважень і 

пропозицій протягом місяця.9 

 

Стабілізаційне застереження Цей пункт було порушено, оскільки 2 червня 2021 

року було зареєстровано законопроект №5600 про 

введення акцизу в розмірі 3,2% з продажу 

електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел 

енергії (ВДЕ). Подробиці в огляді законопроекту 

5600.10 

100% виплати виробникам ВДЕ, які мали 

відбутися з 1 серпня 2020 року. 
Поточні платежі: січень-квітень - 93%, травень - 71%, 

червень - 62%, липень (20 днів) - 53,5%.11 

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. 

За планом на кінець 2 кварталу 2021 року має бути 

погашено 70% заборгованості. Проте погашено лише 

28%. Залишається ще 16,3 млрд грн боргу за 2020 рік. 

За інформацією з відкритих джерел, ПрАТ «НЕК 

«Укренерго»  готується до випуску облігацій на суму 

500 млн євро восени поточного року з метою 

залучення додаткових фінансових ресурсів для 

погашення боргу перед виробниками «зеленої» 

електроенергії за 2020 рік.12 

Розробка та впровадження механізму 

компенсації виробникам за невироблену 

електричну енергію з ВДЕ.  

Станом на сьогодні є багато зауважень від 

виробників е/е з ВДЕ щодо роботи системи, до 

механізму компенсації з обмеження, балансування, 

формули розрахунку. Наразі існує конфлікт двох 

регуляторних груп (СКО від Укренерго та 

балансуючої групи Гарантованого покупця) щодо 

виконання інструкції обмеження та відповідальності 

за небаланси. Учасники галузі формують пропозиції 

для подолання цих проблем, які планують надіслати у 

 
9 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245534726&cat_id=167475 
10 https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72106 
11 https://www.gpee.com.ua/main/news?id=342 
12 https://kosatka.media/uk/category/elektroenergiya/news/v-ukrenergo-rasskazali-o-planah-po-vypusku-zelenyh-obligaciy 

 

https://euea-energyagency.org/uk/
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245534726&cat_id=167475
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72106
https://www.gpee.com.ua/main/news?id=342
https://kosatka.media/uk/category/elektroenergiya/news/v-ukrenergo-rasskazali-o-planah-po-vypusku-zelenyh-obligaciy
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вигляді спільного листа до Регулятора та інших 

відповідних інституцій.  Члени асоціації беруть 

активну участь в робочій групі по вдосконаленню 

механізмів.  

Окрім цього, НЕК «Укренерго» розробляє проект 

Порядку розгляду заяв ВДЕ на реєстрацію 

еталонної одиниці відпуску (ЕОВ).13 

Підвищення тарифу за послуги передачі 

е/е ПрАТ «НЕК «Укренерго» на 

достатній рівень. 

Діючий тариф 293,93 грн/МВт*год без ПДВ. Даний 

тариф встановлений від грудня 2020 року недостатній 

для покриття 100% виплат за «зеленим» тарифом, 

перегляд тарифу не відбувався.  

 

 

Компенсація 20% «зеленого» тарифу з 

Державного Бюджету  

Не передбачено відповідної норми витрат в 

Держбюджеті 2021.  

 

Проте, нещодавно Міністерство енергетики 

звернулося до Міністерства фінансів з проханням 

підтримати ініціативу ДП "Гарантованого покупця" 

про випуск облігацій внутрішньої держпозики для 

забезпечення розрахунків з ВДЕ-генерацією за 2021 

рік на суму 13,62 млрд грн або запропонувати інший 

спосіб фінансування з бюджету не менше 20% 

прогнозної вироблення "зеленої" електроенергії, що 

передбачено статтею 8 Закону "Про альтернативні 

джерела енергії". Однак, наразі це лише поки 

ініціатива, адже внесення змін до бюджету може 

розглядатися у Верховній Раді в даному випадку 

тільки при наявності експертного висновку Мінфіну14 

 

Право виробників е/е з ВДЕ виходити з 

балансуючої групи Гарантованого 

покупця 

Пропозиції до законопроекту надіслано ЄУЕА до 

Міністерства енергетики України у жовтні 2020 року.  

Нещодавно Міненерго представило доповідь по 

основним напрямкам своєї роботи, до якої входив 

пункт про надання права виробникам з ВДЕ 

самостійно брати участь на ринку (модель Feed-in-

 
13 https://ua.energy/electricity-market/komertsijnij-oblik/do-uvagy-vyrobnykiv-z-vde-pryjmayutsya-propozytsiyi-do-proyektu-

poryadku-rozglyadu-zayav-vde-na-reyestratsiyu-etalonnoyi-odynytsi-vidpusku/ 
14 http://reform.energy/news/minenergo-prosit-minfin-podderzhat-initsiativu-garpoka-o-vypuske-ovgz-dlya-oplaty-20-zelenoy-

ee-za-2021-god-ili-predlozhit-drugoy-sposob-18145 

 

https://euea-energyagency.org/uk/
https://ua.energy/electricity-market/komertsijnij-oblik/do-uvagy-vyrobnykiv-z-vde-pryjmayutsya-propozytsiyi-do-proyektu-poryadku-rozglyadu-zayav-vde-na-reyestratsiyu-etalonnoyi-odynytsi-vidpusku/
https://ua.energy/electricity-market/komertsijnij-oblik/do-uvagy-vyrobnykiv-z-vde-pryjmayutsya-propozytsiyi-do-proyektu-poryadku-rozglyadu-zayav-vde-na-reyestratsiyu-etalonnoyi-odynytsi-vidpusku/
http://reform.energy/news/minenergo-prosit-minfin-podderzhat-initsiativu-garpoka-o-vypuske-ovgz-dlya-oplaty-20-zelenoy-ee-za-2021-god-ili-predlozhit-drugoy-sposob-18145
http://reform.energy/news/minenergo-prosit-minfin-podderzhat-initsiativu-garpoka-o-vypuske-ovgz-dlya-oplaty-20-zelenoy-ee-za-2021-god-ili-predlozhit-drugoy-sposob-18145
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premium/ Contract for difference). Даний проект 

дозволить виробникам з ВДЕ самостійно продавати 

електричну енергію на ринку, оптимізуючи свої 

доходи від виробництва та зменшуючи свої 

небаланси. Це сприятиме інтеграції об’єктів ВДЕ у 

ринок електричної енергії, що дозволить підвищити 

спроможність енергосистеми прийняти більші обсяги 

електроенергії з ВДЕ. 

Стимулювання систем балансування і 

накопичення енергії 

Конкурс досі не оголошено. 

Нижче наведено перелік законодавчих ініціатив у 

сфері СНЕ (система накопичення енергії) та їх 

головних ініціаторів: 

• Юрій Камельчук, народний депутат України 

(з/п No 2582, No 5436-1); 

• Олексій Кучеренко, народний депутат України 

(з/п No 5436); 

• Андрій Герус, народний депутат України (з/п 

No 5436-2, No 5518); 

Проведення аукціонів з розподілу квот 

підтримки ВДЕ до кінця 2020 року 

Нагадаємо, що попередній в.о. Міністра енергетики 

України, Ольга Буславець презентувала 03.12.2020 

(Поки ще не затверджені Кабінетом Міністрів 

України) річні квоти підтримки та графік проведення 

аукціонів. Див. тут на 9 стор. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://euea-energyagency.org/uk/
https://euea-energyagency.org/wp-content/uploads/2021/02/Monthly-monitoring-Feb-2021_UA.pdf
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Інформаційна довідка щодо рівня «зеленого» тарифу згідно ЗУ Про 

альтернативні джерела енергії , станом на 01 квітня 2021 року 

 
Для СЕС: 

• 4,35 євроцента за кВт*год для великих наземних станцій, встановленою 

потужністю від 1 МВт; 

• 10,61 євроцента за кВт*год для невеликих наземних станцій, потужністю менш 

як 1 МВт. 

Для ВЕС: 

• 8,82 євроцента за кВт*год для станцій, в яких використовують вітрогенератори 

із потужністю понад 2 МВт кожний; 

• 5,77 євроцента за кВт*год для станцій, в яких використовують вітрогенератори 

із потужністю 0,6-2 МВт; 

• 4,94 євроцента за кВт*год для станцій, в яких використовують вітрогенератори 

із потужністю менш як 0,6 МВт. 

Для станцій на біомасі та біогазі: 

• 12,39 євроцента за кВт*год, незалежно від потужності 

Для малих та мікро ГЕС: 

• 9,42 євроцента за кВт*год для станцій, встановленою потужністю 1-10 МВт; 

• 12,55 євроцента за кВт*год для станцій, встановленою потужністю 0,2–1 МВт; 

євроцентів 

• 15,73 євроцента за кВт*год, для мікро- ГЕС потужністю < 0,2 МВт 

Розмір «зеленого» тарифу для приватних (домашніх) СЕС складає 16,3 євроцента, а 

для приватних ВЕС —  10,5 євроцента за кВт*год.  15 

* 15 липня 2021 року парламент проголосував у другому читанні проект закону 

№5009 16 , який має на меті спростити процедуру підключення до мережі. Для 

вітроенергетичного сектору законопроект продовжив термін дії підписаних 

технічних умов до 31 грудня 2022 року, за умови, що проект вітроенергетики має 

попередній проект документів, підписаний до 31 грудня 2019 року. Ця поправка 

усуває проблему, коли попередні документи та технічні умови мали різний термін дії. 

 
15 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555-15#Text 
16 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70993 

https://euea-energyagency.org/uk/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555-15#Text
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70993
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Інформація про розрахунки за електроенергію за «зеленим» тарифом 

станом на 2 серпня 2021 року 

 
Рівень оплати за “зеленим” тарифом за січень – квітень – 93%, травень– 71%, за 

червень – 62%, липень (20 діб) – 54%. Середній рівень оплати від початку 2021 року 

– 80% . 

 

Джерело: https://www.gpee.com.ua/main/news?id=342 

Конституційне провадження та Заява до Антимонопольного Комітету 

України (АМКУ) проти ВДЕ 
 

За поточний місяць новин з цього питання немає. Наразі провідні асоціації сектору 

ВДЕ звернулися до експертної групу підтримки АМКУ, щоб пояснити їм детальніше, 

як «зелений» тариф фінансується і регулюється з метою спростування думки, що 

«зелений» тариф є державною допомогою.    

 

Нагадаємо, що взимку Антимонопольний комітет України отримав звернення від ГО 

"Ліга антитрасту", в якому йшлося про те, що «зелений» тариф є незаконною 

державною допомогою. Навесні провідні асоціації галузі ВДЕ зустрілись з 

Антимонопольним комітетом, щоб пояснити свою позицію, згідно з якою «зелений» 

тариф не є державною допомогою враховуючи особливості галузі та міжнародний 
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https://euea-energyagency.org/uk/
https://www.gpee.com.ua/main/news?id=342
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досвід. Пізніше асоціації підготували офіційний лист з поясненнями та детальною 

інформацією щодо позиції. 

 

Щодо Конституційного провадження, то останньою новиною було, зокрема те, що 27 

березня 2021 року, Президент України скасував Укази про призначення судді 

Касмініна, що розглядав справу про «зелені» тарифи. Таким чином лишається не 

визначеним, після призначення нового судді, чи справу почнуть розглядати спочатку, 

чи продовжать виходячи із наявних напрацювань. 

Нагадаємо, що 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.17   

Хронологія розгляду та роль галузевих асоціацій, включаючи ЄУЕА, висвітлена в 

Щомісячному моніторингу галузі ВДЕ від 05 жовтня 2020. 18 

2 листопада відбулася експертна дискусія на тему: «Конституційне провадження 

проти ВДЕ: український феномен». 19 Підсумки ключових тез експертів описані в 

Щомісячному моніторингу галузі ВДЕ від 09 листопада 2020. 20  

8 грудня 2020 року Європейсько-українське енергетичне агентство отримало Лист 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 

 
17  http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/3_332_2020.pdf 
18  https://euea-energyagency.org/wp-content/uploads/2020/10/SHHomisyachnyy-monitoryng-VDE_05.10.2020-1.pdf 
19https://wапww.youtube.com/watch?v=BoUwHuEWDcw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3Qp7wwMglxTmL4swYd2ThQKkYL
QbIM3HtOWZupMu_RBJZ40cQRNdHsEaE 
20 https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/novyny-rynku/shhomisyachnyj-monitoryng-galuzi-vde-v-ukrayini/ 

https://euea-energyagency.org/uk/
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
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/
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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.21   

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.22  

 

Середньозважені ціни РДН (ринок “на добу наперед”) по ОЕС 

(об’єднана енергетична система) України за липень 2021 року 

 
Середньозважена ціна е/е за липень РДН по ОЕС України становила  

1391,98 грн. за МВт*год.23 

 

 
21 https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/dosyagnennya-ta-diyalnist-yeuea/yeuea-otrymalo-vidpovid-na-svij-lyst-

vid-kerivnyka-aparatu-ofisu-prezydenta-ukrayiny/ 
22 http://www.ccu.gov.ua/novyna/17-grudnya-poryadok-dennyy-zasidan-ksu-zatverdzhenyy-rezultaty-rozglyadu-sprav 
23 https://www.oree.com.ua/index.php/indexes 
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https://euea-energyagency.org/uk/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/dosyagnennya-ta-diyalnist-yeuea/yeuea-otrymalo-vidpovid-na-svij-lyst-vid-kerivnyka-aparatu-ofisu-prezydenta-ukrayiny/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/dosyagnennya-ta-diyalnist-yeuea/yeuea-otrymalo-vidpovid-na-svij-lyst-vid-kerivnyka-aparatu-ofisu-prezydenta-ukrayiny/
https://www.oree.com.ua/index.php/indexes
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Головні новини сектору ВДЕ за червень-липень 2021 

 
Огляд Проекту Закону № 5600 про запровадження акцизу 3,2% на е/е вироблену 

з ВДЕ 

 

Проект Закону  №5600 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 

законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 

надходжень»  зареєстрований 2 червня 2021 року за ініціативи Шмигаля Дениса 

Анатолійовича, Кабінет Міністрів України. 

 

Хронологія: 

 

− 2 червня 2021 року - зареєстровано Проект Закону №5600; 

− 1 липня 2021 року - прийнято Верховною Радою України у першому читані; 

− до 15 липня 2021 року Комітет приймав правки до другого читання. 

− наразі секретаріат комітету все ще формує таблицю поправок до другого читання 

проекту. Зараз в таблиці вже більше 11 тисяч правок; 

− друге читання орієнтовно прогнозується на початок вересня 2021 року. 

 

Проектом Закону №5600 передбачено:  

• запровадження акцизного податку (3,2%) для платників податків, які 

виробляють електроенергію з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) або 

використовують когенераційні установки.  

 

Наслідки прийняття Проекту Закону №5600: 

 

• введення акцизного податку є фактичним зниженням “зеленого” тарифу 

на 3,2% для існуючих електростанцій з відновлюваних джерел енергії; 

• прийняття податкових змін буде суперечити гарантіям, що їх надав Уряд 

України 10 червня 2020 року при підписанні Меморандуму про 

Взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері 

відновлюваної енергетики в Україні, та які були підтверджені Верховною 

Радою України шляхом прийняття Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки 

виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії» від 21 

липня 2020 року № 810-IX (далі - Закон № 810-IX); 

• призведе до зниження інвестиційної привабливості України; 

https://euea-energyagency.org/uk/
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• сприятиме збільшенню кількості арбітражних позовів; 

• призведе до підвищення ринкової ціни на чисту електроенергію. 

 

Дії: 

 

• З цього приводу провідні асоціації у відновлюваній енергетиці в Україні 

- ЄУЕА, УАВЕ та УВЕА оприлюднили спільну заяву стосовно 

категоричної незгоди щодо введення акцизного податку на 

електроенергію з відновлюваних джерел енергії, що передбачено 

Законопроектом №5600. 

• ЄБРР, Чорноморський банк торгівлі та розвитку, Голландський банк 

розвитку, Енергетичне співтовариство та Інститут фінансування розвитку 

спільно написали листа до спікера парламенту Дмитра Разумкова через 

проблему можливого введення акцизного збору на виробництво 

електроенергії з відновлюваних джерел. На їхню думку, останні дії 

держави точно не ведуть країну до чистих енерготехнологій та 

синхронізації з європейською енергосистемою – ENTSO-E. Інформація 

була опублікавана на сторінці МФО “Чиста енергія – здорове довкілля”. 

• ЄУЕА було проведено низку зустрічей за Народними депутатами 

Комітету ВРУ з питань фінансів податкової та митної політики; 

• 8 липня представники ЄУЕА взяли участь у засіданні Підкомітету з 

питань рентних платежів, екологічного податку та оподаткування АПК 

Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 

політики по законопроекту №5600 в частині екологічного податку, 

рентних платежів та акцизу на зелену енергетику; мета першого засідання 

– створення рівних умов для всіх виробників е/е. На засіданні 

представник Мінфіну, прокоментувала, що законопроект №5600 не 

порушує жодні гарантії, оскільки не змінює законодавство. За її 

словами законодавство було прийнято в 2015 році, а «відміна пільги – це 

не зміна законодавства». 

 

ЄУЕА як асоціація яка об'єднує найбільших іноземних інвесторів у відновлювану 

енергетику та учасників ринку електроенергії продовжує моніторити ситуацію зі 

зміною регуляторного середовища та вести діалог з владою, з  метою недопущення 

погіршення умов для ведення бізнесу у секторі відновлюваної енергетики.  

 

https://euea-energyagency.org/uk/
https://euea-energyagency.org/wp-content/uploads/2021/07/05.07-spilna-zayava-UVEA-UAVE-YEUEA-1.pdf
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/novyny-rynku/spilnyj-lyst-energy-community-ebrd-bstdb-fmo-ta-proparco-do-dmytra-razumkova-shhodo-vvedennya-aktsyznogo-zboru-na-vyrobnytstvo-e-e-z-vde/
https://www.facebook.com/mfo.energy/?__cft__%5b0%5d=AZWDTZv36UeHdFYs91RQnbCKLM-C-pZYQ1wVKjdip2TsTfm17iP_r2E5QrvrABjJnkzBUd0_7_RhI5RJVsWQOVALP9TUTCKhBBs07dy6bTFO7N1vWrCnc0r7bIIPONuDDt_zXafjQF2BNrUsH9EfQCBF&__tn__=kK-R
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• Scatec розпочинає комерційну експлуатацію сонячної електростанції на 148 

МВт в Україні. 1 липня 2021 року Scatec підключився до електромережі, і з 2 

липня розпочне комерційну діяльність своєї найбільшої сонячної 

електростанції в Україні, електростанції "Прогресовка" потужністю 148 МВт в 

Миколаївській області. Деталі… 

 

• ЄУЕА активно взяло участь  на щорічному 12-у Українському 

Енергетичному Форумі Інституту Адама Сміта в особі Олександри 

Гуменюк, директорки ЄУЕА (читати виступ…), Юрій Кубрушко, керуючий 

партнер IMEPOWER, член Ради ЄУЕА, Олександр Подпругін, Головний 

операційний директор Elementum Energy, Маріс Куніцкіс, Генеральний 

директор ДТЕК ВДЕ, Магнус Йохансен, Віце-президент Emergy, Михайло 

Чулков, Виконавчий директор EuroCape (читати виступи…) 

 

• Кому належить ВДЕ в Україні, які відомі на весь світ компанії компаній 

реалізують проекти у ВДЕ в Україні, які цілі має Україна по розвитку зеленої 

енергетики? – про це та інше у стислій презентації ЄУЕА «Що таке ВДЕ в 

Україні: Реальна статистика, липень 2021» за посиланням: 

https://cutt.ly/GmKA7pU  

 

 

 

 

КИЇВ - 2021 

https://euea-energyagency.org/uk/
https://s6820955.sendpul.se/sl/MjQ2MDc1OTIx/ca2b387bcd1f7c73d9563031f2ded30bs1
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/novyny-rynku/oleksandra-gumenyuk-pro-perspektyvy-vodnyu-na-ukrayinskomu-energetychnomu-forumi/
https://euea-energyagency.org/uk/bez-kategoriyi/predstavnyky-kompanij-chleniv-yeuea-vystupyly-na-12-mu-ukrayinskomu-energetychnomu-forumi-instytutu-adama-smita/
https://cutt.ly/GmKA7pU

