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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) та НКРЕКП - 9313 МВт станом на 1 вересня 

2021 року. 647 МВт – нова додана потужність в 2021 році, з яких 264 МВт-СЕС, 

а 354 МВт-ВЕС. 

• Лідером серед областей за встановленою потужністю СЕС є Дніпропетровська 

область, нараховуючи 1163,9 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 – 34,6 МВт. 

• 9% - частка генерації ВДЕ в загальному обсязі виробленої енергії об’єднаної 

енергетичної системи (ОЕС) України у серпні 2021 року. 

• У 6 днів із 31 дня серпня відбувались обмеження генерації загальним обсягом 

5256 МВт, з середнім показним на день 876 МВт. Загалом, від початку року 

обмеження відбувались у 55 днів на загальну потужність 60390 МВт. 

• Станом на 1 вересня рівень оплати за “зеленим” тарифом становить: за січень 

– квітень – 93%, травень – 73%, за червень – 70%, липень– 65%, серпень 

(20 діб) – 51%. Середній рівень оплати від початку 2021 року – 78% . 

• Середньозважена ціна е/е за серпень РДН по ОЕС України становила 2073,67 

грн або 65,24 Євро/ МВт*год (конвертовано згідно офіційного курсу НБУ 

станом на 8 вересня 2021 року).  

• Визначними були іще такі події, як прийняття закону, що продовжує термін дії 

ТУ для ВЕС до 31 грудня 2022, НКРЕКП внесло зміни до порядку встановлення 

«зеленого» тарифу, Указ Президента про виконання Рішення Ради національної 

безпеки і оборони «Про заходи з нейтралізації загроз в енергетичній сфері». 

• Не визначеними досі залишаються законопроект 5600, яким може бути введено 

акциз 3,2% для електроенергії з ВДЕ, зважаючи, що текст вже було 

проголосовано в першому читанні. Не визначеними лишаються доля справи 

проти ВДЕ в Конституційному суді. 

https://euea-energyagency.org/uk/
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• Цікавим є нещодавно опублікований законопрект Міненерго про можливість 

виходу з балансучої групи та фактично запровадження механізму контрактів на 

різницю, а також Міненерго опублікував законопроект щодо створення та 

роботи систем накопичення енергії, таким чином більше 5 законопроектів на 

цю тему знаходяться на обговоренні громадскістю. 

• Міненерго у серпні провело засідання Робочої групи з питань розроблення 

Стратегії розвитку водневої енергетики України, пртягом вересня всі 

відповідальні держ.структури мають надати запитувану інформацію, необхідну 

для формування плану роботи над стратегією.   

 

Дякуємо, що читаєте наш звіт! 

Надсилайте Ваші коментарі та пропозиції на пошту office@euea-energyagency.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Встановлена потужність енергосистеми України станом 1 вересня 2021 року: 

  

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

** Джерела: ДАЕЕ станом на кінець І півріччя 2021 року, НКРЕКП станом на 01.07.2021: 

https://www.facebook.com/saeeUA/posts/6303411463004170, https://www.nerc.gov.ua/?id=60637 

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

потужність енергосистеми України станом на кінець серпня 2021 року загалом 

становить 57411,85 МВт, і окремо для ВДЕ за даними ДАЕЕ та НКРЕКП – 9313 МВт.  

647 МВт (збудовані в 2021 році: 264 МВт СЕС та 354 МВт ВЕС). 

1348 МВт (збудовані в 2020 році: 1168 МВт СЕС та 144 МВт ВЕС). 
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Джерела: ДАЕЕ станом на кінець І півріччя 2021 року, НКРЕКП станом на 01.07.2021: 

https://www.facebook.com/saeeUA/posts/6303411463004170, https://www.nerc.gov.ua/?id=60637 

 

Джерело: https://www.nerc.gov.ua/?id=50471 
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*Станом на 01.09.2021                                                      *Станом на 01.09.2021                                                       

Найбільше всього сонячної потужності встановлено у Дніпропетровській області – 

1134,1 МВт, у Миколаївській – 908,3 МВт та Одеській – 532,8 МВт. Херсонська та 

Запорізька області демонструють найбільшу кількість встановленої вітрової 

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

  

*Станом на 01.09.2021                                                      *Станом на 01.09.2021                                                       

 

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 

Хмельницька – 34,6 МВТ та Дніпропетровська область – 29,7 МВт. 
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Огляд частки ВДЕ в роботі енергосистеми за серпень 2021 року 
 

9% - частка генерації ВДЕ в загальному обсязі виробленої енергії об’єднаної 

енергетичної системи (ОЕС) України у серпні 2021 року.   

 

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

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

ukrayiny-za-tyzhden/ 

Інформація про обмеження генерації Укренерго за серпень  2021 

У 6 днів із 31 серпня відбувались обмеження генерації загальним обсягом 5256 МВт, 

з середнім показним на день 876 МВт.  

В період з червня по серпень 2021 року обмеження генерації ВДЕ відбувалось у  19 

днів на загальну суму 16 874 МВт з середнім показником за день – 888МВт. 

Загалом, від початку року обмеження відбувались у 55 днів на загальну потужність 

60390 МВТ.1 

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.  

 
1 https://ua.energy/novyny/ - з огляду тижневих новин про роботу енергеосистеми за 2021 рік 
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Нижче наведено перелік зобов’язань, що бере на себе держава Україна, щодо 

стабілізації галузі, окрім зниження «зеленого» тарифу. 

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%.2 

За поточними даними станом на 31.08.2021, ДП 

«Гарантований покупець» продав 561 тис МВт*год 

е/е з ВДЕ за результатами торгів на біржі, що складає 

13% від загального продажу електроенергії за липень 

2021. 3 

НКРЕКП закликала ДП «Гарантований покупець» 

максимізувати частку продажу електроенергії з 

відновлюваних джерел на ринку двосторонніх 

договорів, на сьогодні вона складає 50%; Регулятор 

зауважив, під час засідання 01 вересня 2021, за умови 

якщо підприємство не збільшить цю частку в 

майбутньому – воно отримає більш жорсткі санкції. 

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.  

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.4 

Імовірніше за все, що аукціони мають проводитися 

вже в рамках моделі Feed-in-Premium, що може бути 

прийнято в 2022 році. 

Стабілізаційне застереження, яким 

передбачається незмінність 

законодавства, чинного на момент 

Цей пункт було порушено, оскільки 2 червня 2021 

року було зареєстровано законопроект №5600 про 

введення акцизу в розмірі 3,2% з продажу 

 
2 https://www.gpee.com.ua/main/news?id=719 
3https://www.gpee.com.ua/main/news?id=749 
4 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245534726&cat_id=167475 

https://euea-energyagency.org/uk/
https://www.gpee.com.ua/main/news?id=719
https://www.gpee.com.ua/main/news?id=749
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245534726&cat_id=167475
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набрання чинності Закону України №810-

ІХ від 01 серпня 2020 року.  

електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел 

енергії (ВДЕ). Подробиці в огляді законопроекту 

5600. 5  Проект закону влітку пройшов вже перше 

читання у ВРУ, дата другого читання поки невідома. 

Тим не менше, згідно експертних висновків ,загалом 

ЗП 5600 має потенціал принести в державний бюджет 

більше 40 млрд грн в рік, в той час, як ВДЕ з цієї суми 

через акциз може сплатити 1,7-2 млрд грн. Це 

порівняно не такі великі кошти, щоб через них 

втрачати Україною лице надійного ділового партнера 

на міжнародній арені, адже це порушення державних 

гарантій та верховенства права, через ретроспективні 

зміни законодавства, для учасників ринку та 

інвесторів. 

100% виплати виробникам ВДЕ, які мали 

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

73%, червень – 70%, липень – 65%, серпень (20 днів) 

– 51%.6 

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%  

щокварталу впродовж 2021 року. 

За планом на кінець 3 кварталу 2021 року має бути 

погашено 85% заборгованості. Проте погашено лише 

28%. Залишається ще 16 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 

трансферу їх ДП «Гарантований покупець» та 

погашення боргу перед виробниками «зеленої» 

електроенергії за 2020 рік.7 

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.  

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.  

 
5 https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72106 
6 https://www.gpee.com.ua/main/news?id=342 
7 https://kosatka.media/uk/category/elektroenergiya/news/v-ukrenergo-rasskazali-o-planah-po-vypusku-zelenyh-obligaciy 

https://euea-energyagency.org/uk/
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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Компенсація 20% «зеленого» тарифу з 

Державного Бюджету  

Не передбачено відповідної норми витрат в 

Держбюджеті 2021.  

 

20% з державного бюджету, які мали б гарантовано 

йти виробникам ВДЕ на виплату згідно із Законом  № 

810-IX, ніколи не сплачувалися. А відповідальність за 

прийняття політичних рішень постійно 

перекладається між державними органами. Ця 

невизначеність дозволяє НКРЕКП тримати тариф на 

передачу на низькому рівні, щоразу виключаючи з 

його варатості 20%, які гарантовані Законом з 

Державного бюджету. 

Право виробників е/е з ВДЕ виходити з 

балансуючої групи Гарантованого 

покупця 

26 серпня 2021 року Міністерство енергетики 

оприлюднило проект Закону України «Про внесення 

змін до деяких законів України щодо стимулювання 

виробництва електричної енергії з альтернативних 

джерел енергії на ринкових засадах». Проектом акта 

передбачається надання права виробникам 

електричної енергії з альтернативних джерел енергії 

виходити з балансуючої групи гарантованого покупця 

та вільно продавати електричну енергію на ринку з 

можливістю отримання надбавки у вигляді різниці 

між встановленим "зеленим" тарифом або 

аукціонною ціною та ринковою ціною, 

удосконалення аукціонної моделі підтримки 

відповідно до кращих світових практик. 8  

Компанії-члени ЄУЕА готують спільні коментарі 

щодо цього, які будуть надіслані найближчим часом.  

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); 

 
8 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245570020&cat_id=167475 

https://euea-energyagency.org/uk/
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245570020&cat_id=167475
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Наразі Міністерство енергетики оприлюднило новий  

проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо розвитку систем накопичення 

енергії».9 

Проведення аукціонів з розподілу квот 

підтримки ВДЕ до кінця 2020 року10 

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. 

Імовірніше за все, що аукціони мають проводитися 

вже в рамках моделі Feed-in-Premium, що може бути 

прийнято в 2022 році. 

 

Інформація про розрахунки за електроенергію за «зеленим» тарифом 

станом на 1 вересня 2021 року 

 
Рівень оплати за “зеленим” тарифом за січень – квітень – 93%, травень– 73%, за 

червень – 70%, липень– 65%, серпень (20 діб) – 51%. Середній рівень оплати від 

початку 2021 року – 78%. 

 

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

 
9 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/publish/article?art_id=245573969 
10http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245573969&cat_id=167475&fbclid=IwAR1WR8eIi4AZY9
BTX31iLLi_euqQop7EDNask02NGZvNZamCsxbdq_5IDbI 
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Рівень оплати по "зеленому" тарифу станом на 01.09.2021

https://euea-energyagency.org/uk/
https://euea-energyagency.org/wp-content/uploads/2021/02/Monthly-monitoring-Feb-2021_UA.pdf
https://www.gpee.com.ua/main/news?id=342
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/publish/article?art_id=245573969
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245573969&cat_id=167475&fbclid=IwAR1WR8eIi4AZY9BTX31iLLi_euqQop7EDNask02NGZvNZamCsxbdq_5IDbI
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245573969&cat_id=167475&fbclid=IwAR1WR8eIi4AZY9BTX31iLLi_euqQop7EDNask02NGZvNZamCsxbdq_5IDbI
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Конституційне провадження та Заява до Антимонопольного Комітету 

України (АМКУ) проти ВДЕ 
 

За поточний місяць новин з цього питання немає.  

Нагадаємо, в минулому році (липень 2020 року) група народних депутатів подала 

заяву до Конституційного суду, щодо неконституційного «зеленого» тарифу, заяву 

прийнято до розгляду та відкрито провадження, досі справа залишається відкритою, 

рішення немає. ЄУЕА та провідні асоціації галузі ВДЕ надіслали свої висновки та 

аргументи, у підтримку конституційності діючого механізму в секторі ВДЕ. Також, 

як нам відомо, Конституційний суд отримав також велику кількість наукових 

юридичних висновків у підтримку конституційності «зеленого» тарифу.  

Взимку 2021 року, Антимонопольний комітет України отримав заяву від громадської 

організації «Ліга Антитраст» з проханням відкрити провадження про визнання 

«зеленого» тарифу – незаконною державною допомогою, яка має бути припиненою, 

через її неприйнятність. Антимонопольний комітет не відкрив поки провадження з 

цього приводу. ЄУЕА разом в провідними асоціаціями надали аргументацію до 

Антимонопольного комітету, щодо того, що в державному механізмі підтримки 

відновлюваної енергетики відсутні ознаки державної допомоги, та навели приклади 

європейських практик.  

Деталі щодо конституційного провадження проти ВДЕ читайте в попередньому 

моніторингу за посиланням: https://cutt.ly/0WIJPAV 

 

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

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

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

2073,67 грн або 65,24 Євро/ МВт*год (згідно офіційного курсу НБУ станом на 8 

вересня 2021 року).11 

 
11 https://www.oree.com.ua/index.php/indexes 

https://euea-energyagency.org/uk/
https://cutt.ly/0WIJPAV
https://www.oree.com.ua/index.php/indexes
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Середня ціна на е/е в період з 15.08.2021 по 07.09.2021 у сусідніх країнах: 

• Румунія – 103,05 Євро/МВт*год 

• Угорщина – 110,54 Євро/МВт*год 

• Словаччина – 103,77 Євро/МВт*год 

• Польща – 91,87 Євро/МВт*год12 

 

Законодавчі ініціативи за період 01 серпня – 31 серпня 2021 року, що 

впливають на діяльність виробників з ВДЕ 

 

Огляд законодавчих ініціатив, що впливають га діяльність виробників з ВДЕ, 

підготовлено Енергетичним Радником ЄУЕА – IMEPOWER.  

 

Читати огляд: https://cutt.ly/dWKaHj4 

 

 

 

 

 

 

 
12 https://www.oree.com.ua/ 
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Головні новини сектору ВДЕ за червень-серпень 2021 

 
Закони, постанови, призначення за червень-серпень 2021: 

1. Законопроект№5009. 19 серпня - Президент України Володимир Зеленський 

підписав закон (Законопроект № 5009 від 03.02.2021р.), яким 

передбачається  можливість розробки проектів землеустрою без отримання 

дозволу у місцевих органів влади, застосування з їх боку принципу мовчазної 

згоди, запровадження механізму «єдиного вікна» для будівництва енергетичної 

інфраструктури (необхідної для приєднання), скасування ряду погоджень щодо 

земельних питань з місцевими органами влади, та що важливо для сектору 

вітроенергетики, проект закону продовжив термін дії підписаних Технічних 

умов до 31 грудня 2022 року, за умови, що проект вітростанції має Pre-PPA, 

підписане до 31 грудня 2019 року. Ця поправка виправляє проблему, коли Pre-

PPA та Технічні умови мали різний строк дії. Деталі... 

2. Законопроект №5600 01 липня 2021 було проголосовано в першому читанні, 

передбачає введення акцизного податку 3,2% на електроенергію, що вироблена 

з відновлюваних джерел. Даний законопроект порушує підписаний 

Меморандум про Взаєморозуміння між Урядом України і провідними 

асоціаціями у ВДЕ, а також ЗУ № 810-ІХ. Детальна хронологія законопроекту, 

та дії ЄУЕА з галузевими асоціаціями. Деталі… 

3. 11 серпня 2021 року на засіданні Кабінет Міністрів прийняв розроблену 

Міністерством енергетики Постанову 5 червня 2019 р. №483, якою 

передбачається зменшення тарифу на електричну енергію для населення – до 

1,44 грн/кВт-год, при споживанні до 250 кВт-год щомісячно. Тариф для 

щомісячного споживання більше 250 кВт-год становитиме 1,68 грн/кВт-год. 

Нові правила діятимуть з 1 жовтня 2021р. Нагадаємо, що раніше, 28 грудня 2020 

року, Кабмін скасував пільговий тариф на електроенергію в 90коп/КВт.год для 

населення на перші 100 кВт.год та встановив з 1 січня 2021 року фіксовану ціну 

для побутових споживачів на рівні 1,68 грн/кВт.год. Деталі… 

4. Міністерство енергетики розробило і винесло на громадське обговорення 

законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

стимулювання виробництва електричної енергії з альтернативних джерел 

енергії на ринкових засадах».  

Законопроектом передбачається надання права виробникам електричної енергії 

з альтернативних джерел енергії виходити з балансуючої групи гарантованого 

https://euea-energyagency.org/uk/
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70993
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/novyny-rynku/oglyad-proektu-zakonu-5600/
https://www.facebook.com/minenergoUkraine/posts/4325074657548777
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покупця та вільно продавати електричну енергію на ринку з можливістю 

отримання надбавки у вигляді різниці між встановленим "зеленим" тарифом 

або аукціонною ціною та ринковою ціною, удосконалення аукціонної моделі 

підтримки відповідно до кращих світових практик. Деталі… 

5. Міністерство енергетики оприлюднило новий проект Закону України «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо розвитку систем накопичення 

енергії». 

Проектом акта передбачається визначення правових, економічних та 

організаційних засад функціонування систем накопичення енергії на ринку 

електричної енергії, удосконалення конкурсної процедури на будівництво нової 

генеруючої потужності та виконання заходів з управління попитом, 

запровадження нової допоміжної послуги - послуги із забезпечення доступності 

резерву генеруючих потужностей для підтримання балансу потужності та 

енергії в ОЕС України. Протягом місяця з моменту публікації можна надати 

коментарі та пропозиції до ЗП. Деталі… 

 

 

НКРЕКП 

• НКРЕКП схвалила проект змін до Кодексу системи передачі для роботи СНЕ. 

Відповідне рішення було прийнято на засіданні Регулятора 9 червня. Згідно із 

запропонованими змінами, НКРЕКП пропонує врахувати термін «СНЕ» до 

ряду понять, надаючи СНЕ можливість діяти на рівні з іншими суб’єктами 

(генеруючими потужностями тощо). Деталі… 

• 16 червня 2021 року НКРЕКП затвердила Звіт системного оператора «НЕК 

«Укренерго» з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей в 

2020 році, який аналізує декілька сценаріїв розвитку української енергетичної 

системи, яким передбачено часткову заміну вугільних ТЕС на генерацію з ВДЕ, 

а також будівництво мінімум 1 ГВт високоманеврових потужностей та 0,5 ГВт 

систем акумулювання електроенергії (energy storage). Деталі… 

• 2 вересня 2021 року набрала чинності Постанова НКРЕКП №1457 від 1 вересня 

2021 року ("Постанова") про зміну порядку отримання "зеленого" тарифу. 

Зміни до порядку зазначає, що якщо компанія подає заявку на "зелений" тариф 

після закінчення терміну дії технічних умов (тобто після нещодавніх змін до 

https://euea-energyagency.org/uk/
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245570020&cat_id=167475
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245573969&cat_id=167475&fbclid=IwAR1WR8eIi4AZY9BTX31iLLi_euqQop7EDNask02NGZvNZamCsxbdq_5IDbI
https://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Materialy_zasidan/2021/cherven/09.06.2021/p42_09-06-21.pdf
https://expro.com.ua/novini/nkrekp-shvalila-proekt-zmn-do-kodeksu-sistemi-peredach-dlya-roboti-sne
https://www.nerc.gov.ua/?id=62181
https://ua.energy/zagalni-novyny/nkrekp-zatverdyla-zvit-z-otsinky-vidpovidnosti-generatsiyi-u-2020-rotsi/
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законодавства, технічні умови для вітрових проектів діють до 31 грудня 2022 

року), то такі Заявник повинен на додаток до стандартного переліку документів 

надати копію акта про приєднання або копію повідомлення про послуги 

приєднання. Деталі… 

• УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №452/2021 Про рішення Ради національної 

безпеки і оборони України від 30 липня 2021 року "Про заходи з нейтралізації 

загроз в енергетичній сфері". Указом Президента вводиться в дію Рішення 

РНБО, серед переліку заходів, зокрема є до 31 жовтня 2021 року винести до 

ВРУ законопроект про можливість виходу з балансуючої групи; до 31 грудня 

2021 року розробити критерії оцінки допустимості державної допомоги на 

захист навколишнього середовища та енергетики; розробити порядок переходу 

на економічно обгрунтовані ціни на електроенергію для побутових споживачів 

та інше. Деталі…. 

 

 

 

https://euea-energyagency.org/uk/
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1457874-21#Text
https://www.president.gov.ua/documents/4522021-40021
https://www.president.gov.ua/documents/4522021-40021

