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Заснована в листопаді 2009 року  бізнес-асоціація "Європейсько-українське енергетичне
агентство" (ЄУЕА) як неурядова, неприбуткова організація 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, West Solar, Terra Solar,
Thermosystems, TIU Canada, Total Eren, Ukraine Power Resources, Ukrwindinvestments.

СТОРІНКА 1

Цей звіт був розроблений Анастасією Іванько, Іриною Пащук з доповненнями Олександри Гуменюк.
Команда також висловлює подяку за співпрацю Energy Maps.

https://euea-energyagency.org/uk/
https://map.ua-energy.org/


СТОРІНКА 2

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ
АЕС –  атомна електростанція

ВДЕ –  відновлювані джерела енергії

ВДР –  внутрішньодобовий ринок

ВЕС – вітроелектростанція

ГАЕС –  гідроакумулююча електростанція

ГЕС –  гідроелектростанція

ДАЕЕ –  Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

ЕЕ - енергоефективність

мГЕС – мікрогідроелектростанції (не більше 200 кВт), мінігідроелектростанції (від 200 квт, але не більше 1 МВт),
малі гідроелектростанції (від 1 МВт до 10 МВт)

нСЕС - наземні сонячні станції

НКРЕКП –  Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

ОЕС –  Об'єднана енергетична система

ОСП –  Оператор системи передач (НЕК "Укренерго")

РДН – ринок "на добу наперед"

СЕС – сонячна електростанція

ТЕЦ – теплоелектроцентраль

ТЕС ГК – енергогенеруючі компанії теплових електростанцій

фСЕС - фасадні СЕС; сонячні електростанції, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будівель та
інших капітальних споруд



СТОРІНКА 3

КОРОТКЕ РЕЗЮМЕ
За даними НКРЕКП, станом на 01 листопада 2021 року, встановлена потужність об’єктів ВДЕ разом із
домашніми СЕС в Україні, які працюють за "зеленим" тарифом склала 9507,9 МВт. Нова додана потужність
об’єктів ВДЕ від початку 2021 року складає 713.6 МВт. З них всього ВЕС - 1673 МВт, за 2021 рік додана
потужність 359 МВт, всього СЕС 6385, за 2021 рік нова додана потужність 291 МВт, всього біоенергетики
272 МВт, за 2021 рік нова додана потужність 60 МВт.

Лідирує  за встановленими потужностями СЕС Дніпропетровська область, з обсягом сонячної енергії 1139
МВт, за встановленими потужностями ВЕС – Запорізька область з обсягом вітрової енергії 595.8 МВт, за
встановленими потужностями мГЕС – Вінницька область, з обсягом невеликої гідроенергетики – 24.6 МВт.
Миколаївщина лідирує за встановленими потужностями в обсязі 26.8 МВт електростанцій, що працюють на
біомасі, а Хмельниччина – в обсязі 27.0 МВт електростанцій, що працюють на біогазі.

Частка ВДЕ у загальній структурі генерації  по ОЕС України у жовтні 2021 року - 9.8%, в той час, як
найнижчий показник у 2021 році складав 4.5% у січні. Загалом за даними ОСП у 2020 році СЕС та ВЕС
разом генерували 10,1%, а у 2019 – 5,1% в загальному обсязі виробництва електроенергії.  Обмеження
виробництва електроенергії з ВДЕ продовжують мати місце і всього складало 78 218 МВт від початку 2021
року, в той час, як за 2020 рік обмежень всього мало місце 14 678,95 МВт.

73.1% споживання електроенергії припадає на промисловість і населення, 4331.2 млн МВт*год (41.4%) та
3315.9 млн МВт*год (31.7%) відповідно. Водночас ці сектори мають найбільший потенціал до
енергоефективності. Саме тому ЄУЕА розпочало проект у напрямку енергоефективності в промисловості
разом з UNIDO.

Середньозважена ціна електроенергії, що склалася на РДН протягом листопада 2021 року у торговій зоні
ОЕС України - 3309.6 грн/МВт*год (без ПДВ) (що складає близько 130 Євро/МВт*год з ПДВ).  Для
порівняння за цей же період відповідні ціни в сусідніх країнах (Румунія, Польща, Словаччина, Угорщина)
перетнули позначку 150 Євро та в грудні тримаються вище 200 Євро/МВт*год, переважно на рівні 250
Євро/МВт*год. Нагадаємо, що з 01 жовтня 2021 ціна для населення є фіксованою і складає 1.44 грн/кВт-
год (0.048 Євро/кВт*год), при споживанні до 250 кВт-год щомісячно, та 1.68 грн/кВт-год (0.056 Євро/
кВт*год), якщо понад 250 кВт-год. 

Завдяки випуску зелених єврооблігацій НЕК "Укренерго", 16,3 млрд грн боргів було погашено перед усіма
учасниками ринку відновлюваної енергетики, крім ДТЕК ВДЕ. Від залучених коштів від випуску облігацій  
 лишилися невиплаченими іще 5,3 млрд грн (майже 200 млн доларів США). Загальний борг перед
виробниками з ВДЕ досі лишається і становить близько 12,3 млрд грн. В той же час, НКРЕКП затвердив
тариф на передачу ОСП на 2022 рік, як одного з основних джерел виплат «зеленого» тарифу, нижче на
25% у порівнянні із пропонованим ОСП, що може спричинити нові борги перед виробниками
електроенергії з ВДЕ.

https://ua.energy/zagalni-novyny/u-2020-rotsi-vstanovlena-potuzhnist-ves-ta-ses-zrosla-na-41-a-yihnya-chastka-u-strukturi-vyrobnytstva-elektroenergiyi-vdvichi/
https://euea-energyagency.org/uk/pacesetter-award/


За даними Оператора системи передачі ПрАТ "НЕК
"Укренерго", встановлена потужність енергосистеми
України станом на листопад 2021 року загалом становить
56098 МВт, з них потужність об’єктів ВДЕ, що введені в
експлуатацію – 7985.2 МВт, з яких: СЕС - 6226.2 МВт
(без урахування домашніх СЕС), ВЕС - 1529.0 МВт, станції
на біопаливі - 230 МВт. У порівнянні з попереднім
місяцем, встановлена потужність об’єктів ВДЕ зросла на
30.6 МВт.*

Відмінність між даними про встановлену потужність ВДЕ
в ОЕС між ОСП "НЕК "Укренерго" та НКРЕКП полягає в
тому, що НКРЕКП публікує інформацію про всі об'єкти, що
отримали "зелений" тариф, в той час, як ОСП публікує
лише про ті, які вже розпочали комерційну генерацію
електроенергії. Зазвичай є часовий проміжок між
отриманням "зеленого" тарифу та запуском станції. 

У порівнянні з 2015 роком, загальна потужність об’єктів
ВДЕ збільшилась на 7453.6 МВт, або на 748%. Зокрема,
потужність СЕС збільшились на 5953.1 МВт, ВЕС на
1246.9 МВт, ГЕС на 33.5 МВт, станцій на біомасі на 116.8
МВт та станцій на біогазі на 103.2 МВт. Порівняно з 2020
роком, потужність СЕС зросла на 291.6 МВт, ВЕС на 358.8
МВт, ГЕС на 3.7 МВт, станцій на біомасі на 43.1 МВт та
станцій на біогазі на 16.8 МВт.

*Надані дані Укренерго та НКРЕКП не враховують
домашні СЕС, що також є генеруючими електроенергію
об'єктами та складають на кінець третього кварталу 2021
року 1057,4 МВт встановлених генеруючих потужностей.

СТОРІНКА 4

Встановлена потужність енергосистеми України

Джерело: Energy Map - Встановлена електрична потужність у розрізі генерації.
URL:https://map.ua-energy.org/uk/resources/c51a16bc-e990-40db-b790-63624d823daa/

Джерело: Energy Map - Встановлена електрична потужність виробників "зеленої" енергії.
URL:https://map.ua-energy.org/uk/resources/699855af-945a-477a-93e7-d479b56f8e2c/

https://map.ua-energy.org/uk/resources/c51a16bc-e990-40db-b790-63624d823daa/
https://map.ua-energy.org/uk/resources/699855af-945a-477a-93e7-d479b56f8e2c/


*Основні дані за статистикою НКРЕКП,  окрім ГЕС та ГАЕС 
 (джерело: НЕК "Укренерго") та домашні СЕС (джерело: ДАЕЕ).

Джерело: Energy Map - Встановлена електрична потужність
виробників "зеленої" енергії. URL:https://map.ua-
energy.org/uk/resources/699855af-945a-477a-93e7-d479b56f8e2c/

*Основні дані за статистикою НКРЕКП, окрім домашніх СЕС
(джерело: ДАЕЕ)

Джерело: Energy Map - Встановлена електрична потужність
виробників "зеленої" енергії. URL:https://map.ua-
energy.org/uk/resources/699855af-945a-477a-93e7-d479b56f8e2c/

Загальна встановлена потужність ВДЕ в Україні включно з
ГЕС, ГАЕС та домашніми СЕС складає 15704,4 МВт - тобто 
 27% від всієї встановленої потужності ОЕС, де нСЕС - 6232
МВт, ГЕС - 4829 МВт, ВЕС - 1672,9 МВт, ГАЕС - 1488 МВт,
домашні СЕС - 1057,4 МВт, фСЕС - 153,1 МВт, біомаса - 151,8
МВт, біогаз - 120,2 МВт.

Загальна встановлена потужність ВДЕ станом на 01.11.2021 за
даними НКРЕКП та включно з домашніми СЕС складає 9507,9
МВт, де нСЕС - 6232 МВт, ВЕС - 1672,9 МВт, домашні СЕС -
1057,4 МВт, фСЕС - 153,1 МВт, біомаса - 151,8 МВт, біогаз -
120,2 МВт, мГЕС - 120,5 МВт.

Джерело: Energy Map - Встановлена електрична потужність виробників
"зеленої" енергії. URL:https://map.ua-energy.org/uk/resources/699855af-
945a-477a-93e7-d479b56f8e2c/

Джерело: Energy Map - Встановлена електрична потужність у розрізі
генерації.URL:https://map.ua-energy.org/uk/resources/c51a16bc-e990-
40db-b790-63624d823daa/

Загальна встановлена потужність ВДЕ в Україні станом на
01.11.2021 за даними НКРЕКП без врахування домашніх СЕС
становить 8450,6 МВт, де нСЕС - 6232 МВт, фСЕС - 153,1
МВт, біомаса - 151,8 МВт, мГЕС - 120,5 МВт, біогаз - 120,2
МВт.

СТОРІНКА 5

Загальна встановлена потужність ВДЕ по ОЕС України за
листопад за даними НЕК "Укренерго" склала - 7985,2 МВт. 

https://map.ua-energy.org/uk/resources/699855af-945a-477a-93e7-d479b56f8e2c/
https://map.ua-energy.org/uk/resources/699855af-945a-477a-93e7-d479b56f8e2c/
https://map.ua-energy.org/uk/resources/699855af-945a-477a-93e7-d479b56f8e2c/
https://map.ua-energy.org/uk/resources/c51a16bc-e990-40db-b790-63624d823daa/


СТОРІНКА 6

Встановлена потужність об'єктів ВДЕ за
регіонами України

Джерело: Energy Map - Встановлена електрична потужність виробників "зеленої" енергії.
URL:https://map.ua-energy.org/uk/resources/699855af-945a-477a-93e7-d479b56f8e2c/

За жовтень 2021 року приріст потужностей з ВДЕ по Україні склав 0.16%. Від початку року приріст становить 7.95%. У
порівнянні з жовтнем 2020 року загальний приріст потужностей ВДЕ становить 11.96%, зокрема для СЕС - 6.69%, ВЕС - 33.65%,
ГЕС - 3.26%, біомасових ТЕС - 64.76% та біогазових ТЕС - 17.01%.

https://map.ua-energy.org/uk/resources/699855af-945a-477a-93e7-d479b56f8e2c/


СТОРІНКА 7

Встановлена потужність ВДЕ за видами
генерації та топ-3 області

Джерело: Energy Map - Встановлена електрична потужність виробників "зеленої" енергії.
URL:https://map.ua-energy.org/uk/resources/699855af-945a-477a-93e7-d479b56f8e2c/ 

СЕС: Дніпропетровська (1139.0 МВт), Миколаївська (908.7 МВт), Одеська (526.5 МВт) області.
мГЕС: Вінницька (24.6 МВт), Кіровоградська (16.2 МВт), Закарпатська (15.7 МВт) області.
ВЕС: Запорізька (595.8 МВт), Херсонська (583.4 МВт), Миколаївська (152.1 МВт) області.
Біомасові ТЕС: Миколаївська (26.8 МВт), Київська (24.0 МВт), Одеська (16.0 МВт) області.
Біогазові ТЕС: Хмельницька (27.0 МВт), Вінницька (18.8 МВт), Дніпропетровська (12.6 МВт) області.

Області-лідери за встановленою потужністю:

СЕС Домогосподарств

 Дніпропетровська область – 161,3 МВт.
 Закарпатська область – 93,5 МВт.
 Тернопільська область - 87 МВт.

Станом на 1 жовтня 2021 року загальна потужність домашніх СЕС за три квартали 2021 року складає – 1057.4 МВт. Порівняно з ІІ
кварталом 2021 року, потужність домашніх СЕС збільшилась на 124.3 МВт. Зокрема, областями-лідерами за встановленою
потужністю домашніх СЕС є :
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https://map.ua-energy.org/uk/resources/699855af-945a-477a-93e7-d479b56f8e2c/


СТОРІНКА 8

Джерело: Energy Map - Встановлена електрична потужність СЕС приватних домогосподарств. 
URL:https://map.ua-energy.org/uk/resources/5723411a-6c10-4220-af31-938944e82272/

Огляд частки ВДЕ в роботі енергосистеми

Джерело: Energy Map - Погодинний баланс потужності ОЕС України. 
URL:https://map.ua-energy.org/uk/resources/8998f2ed-379f-4fa9-9076-88782b32ee4f/

https://map.ua-energy.org/uk/resources/5723411a-6c10-4220-af31-938944e82272/
https://map.ua-energy.org/uk/resources/8998f2ed-379f-4fa9-9076-88782b32ee4f/


СТОРІНКА 9

Джерело: Energy Map - Фактичний баланс електроенергії ОЕС України. 
URL:https://map.ua-energy.org/uk/resources/61978c64-c4d5-43c3-b2f3-b7aef623f4be/ 

Частка ВДЕ у загальній структурі генерації ОЕС України у жовтні 2021 року - 9.8%. Загальний обсяг виробництва за місяць -
1310.3 млн кВт*год.

Промисловість – 4331.2 млн МВт*год (41.4%).
Населення – 3315.9 млн МВт*год (31.7%).
Комунально-побутові споживачі – 1182.8 млн МВт*год (11.3%).
Транспорт – 506.6 млн МВт*год (4.8%).
Сільськогосподарські споживачі – 349.8 млн МВт*год (3.3%).
Будівництво – 85.2 млн МВт*год (0.8%).
Інші непобутові споживачі – 700.8 млн МВт*год (6.7%).

Обсяги споживання електроенергії за групами споживачів у жовтні 2021 року:

У жовтні 2021 року виробництво з ВДЕ сукупно забезпечило 10.2% внутрішнього споживання електроенергії, що розраховується
як частка генерації з ВДЕ від загально електроспоживання (брутто).

https://map.ua-energy.org/uk/resources/61978c64-c4d5-43c3-b2f3-b7aef623f4be/


СТОРІНКА 10

Джерело: Energy Map - Прогнозний баланс електроенергії ОЕС України.
 URL: https://map.ua-energy.org/uk/resources/8bf11410-5d6a-42f7-9887-c5ccdb63fdd1/ 

Джерело: Energy Map - Обсяг споживання електроенергії за групами споживачів. 
URL:https://map.ua-energy.org/uk/resources/742384e9-83c7-44f4-8c0b-0cd74b56561b/ 

АЕС – 83922 млн кВт*год (52.1%).
ТЕС – 42055 млн кВт*год (26.1%).
ТЕЦ – 9848 млн кВт*год (6.1%).
ГЕС – 7270 млн кВт*год (4.5%).
ГАЕС – 1372 млн кВт*год (0.9%).
Блок-станції – 1372 млн кВт*год (0.9%).
ВДЕ (ВЕС, СЕС та інші) – 14850 млн кВт*год (9.3%).

Прогноз виробництва електроенергії ОЕС України на 2022 рік становить:

https://map.ua-energy.org/uk/resources/8bf11410-5d6a-42f7-9887-c5ccdb63fdd1/
https://map.ua-energy.org/uk/resources/742384e9-83c7-44f4-8c0b-0cd74b56561b/
https://map.ua-energy.org/uk/resources/742384e9-83c7-44f4-8c0b-0cd74b56561b/


СТОРІНКА 11

Середньозважені ціни електроенергії у
торговій зоні ОЕС України

Джерело: Energy Map - Індекси РДН та середньозважені ціни. 
URL:https://map.ua-energy.org/uk/resources/c6218b35-ce7e-45c2-925e-5c8e6f5eb9fb/

Середньозважена ціна електроенергії, що склалася на РДН протягом листопада 2021 року у торговій зоні ОЕС України - 3309.6
грн/МВт*год (без ПДВ).

Джерело: Energy Map - Результати торгів на ВДР. 
URL:https://map.ua-energy.org/uk/resources/f0afe3f3-9d72-4e3e-a863-8812b8912bce/ 

Середньозважена ціна електроенергії, що склалася на ВДР протягом листопада 2021 року у торговій зоні ОЕС України - 3404.6
грн/МВт*год (без ПДВ).

https://map.ua-energy.org/uk/resources/c6218b35-ce7e-45c2-925e-5c8e6f5eb9fb/
https://map.ua-energy.org/uk/resources/f0afe3f3-9d72-4e3e-a863-8812b8912bce/


СТОРІНКА 12

Джерело: Energy Map - Індекси РДН України та сусідніх країн. 
URL:https://map.ua-energy.org/uk/resources/5bee4464-ba9f-4117-a4ca-f71584bd5f54/ 

Угорщина – 236,73 Євро/МВт*год;
Словаччина – 211,52 Євро/МВт*год;
 Румунія – 228,16 Євро/МВт*год;
 Польща – 133,14 Євро/МВт*год.
ОЕС України – 90 Євро/МВт*год
 Україна БуОс (Бурштинський Енергоострів) – 71,22 Євро/МВт*год

Середня ціна на е/е в період з 19.11.2021 по 8.12.2021 у сусідніх країнах:

https://map.ua-energy.org/uk/resources/5bee4464-ba9f-4117-a4ca-f71584bd5f54/


СТОРІНКА 13

Міжнародні угоди, події, що впливають на
ВДЕ та ЕЕ, в Україні та внутрішні стратегічні
документи

01.01.2023. Перехідний період (посилена звітність під час
імпорту до ЄС).
01.01.2026. Повне функціонування.

Кліматичний Пакт, який підписали делегації майже з 200-та
країн*, де серед іншого в документі визнається необхідність
знизити глобальні викиди вуглекислого газу на 45% до 2030 року
у порівнянні з рівнем 2010 року та до нуля – до 2050.

Липень 2021. ЄС опублікував РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО
ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ про встановлення механізму регулювання
вуглецевих кордонів імпорту (Carbon Border Adjustment Mechanism -
CBAM).

Огляд механізму CBAM та його впливу на Україну:
Сукупний експорт до ЄС з України - 19 млрд Євро, з них СВАМ товарів
- 3,2 млрд Євро, поки що. (СВАМ товари – чорні метали, хім.добрива,
електроенергія, алюміній і цемент). Наразі рахуватиметься лише
викиди прямі та пов’язані, проте непрямі (як вид електроенергії
використаної при виробництві товарів) поки не підпадають під систему,
але з часом це може змінитися.

Якщо мова саме про експорт електроенергії до ЄС, то якщо не
відбудеться до того часу приєднання до ENTSO-E і торгівля
відбуватиметься лише з Бурштинського острова, тоді немає сенсу,
оскільки вартість через сертифікати СВАМ може зрости у 2 рази. Якщо
буде ENTSO-E тоді торгівля чистою е/е матиме сенс, але за прямими
договорами, не з РДН та багато інших нюансів.

Жовтень 2021 

Спільна заява за підсумками 23-го Саміту Україна –
Європейський Союз.
«ЄС і надалі підтримуватиме Україну у питанні «зеленого» переходу, у
тому числі щодо розробки політики вуглецевого ціноутворення у
контексті запропонованого ЄС механізму прикордонного коригування
вуглецю (CBAM)».

Угода про внесок між Україною та Європейським банком
реконструкції та розвитку щодо участі України у Фонді було
ратифіковано Законом України від 21.10.2021. Розмір фонду E5P для
України становить 137,5 млн євро, що можуть бути використані разом із
кредитами від міжнародних фінансових інституцій для підтримки
інвестицій у проєкти з підвищення енергоефективності щодо
модернізації інфраструктури, зокрема централізованого
теплопостачання та фонду громадських будівель. 

Листопад 2021, Саміт COP26, документи до яких приєдналась
Україна.

Глобальна ініціатива зі скорочення викидів метану до
2030 року на 30%. 
Коаліція Powering Past Coal Alliance, про відмову від вугілля
до 2035 року. 
Україна зобов’язалася припинити вирубку лісів до 2030 року.
Україна планує досягнути вуглецевої нейтральності до 2060 року.

Березень 2021, Національна економічна стратегія 2030, 25% ВДЕ
в кінцевому споживанні.
Липень 2021, Другий національний визначений внесок до 2030.
року скоротити викиди парникових газів до рівня 35% у
порівнянні з 1990 роком.
Серпень 2021, Стратегія енергетичної безпеки.
Грудень 2021, Національний план дій з енергоефективності до
2030 року

Енергетична стратегія України до 2050 року.
План Декарбонізації.
Інтегрований національний план енергетики і клімату до 2030
року.
Національний план дій з відновлюваної енергетики до 2030 року.
Воднева стратегія України до 2030 року.

«Енергосистеми, в багатьох країнах, що розвиваються, сьогодні не
обладнані для використання такої кількості відновлюваних джерел
енергії», – керівник CIF Мафальда Дуарте на саміті COP26.

В новинах пролунало, що Україна буде однією з перших країн, куди
буде направлена допомога саме для підвищення технічної
спроможності інтегрувати більше ВДЕ в енергетичну систему.

Грудень 2021. Саміт держав ЄС та східних партнерів Євросоюзу
ухвалив спільну декларацію, в якій висловився щодо створення
Україною, Молдовою та Грузією формату "асоційованого тріо".

Стратегічні документи України 2021:

В розробці:

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma3_auv_2_cover%20decision.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_3661
https://youtu.be/lffXmsKvyKs?t=566
https://www.president.gov.ua/news/spilna-zayava-za-pidsumkami-23-go-samitu-ukrayina-yevropejsk-71037
https://www.kmu.gov.ua/news/druga-faza-spivpraci-z-fondom-e5r-dast-ukrayini-dostup-do-1375-mln-yevro-na-energoefektivni-proekti
https://ukcop26.org/
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnoyi-eko-a179
https://nes2030.org.ua/#rec246061582
https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-shvaliv-cili-klimatichnoyi-politiki-ukrayini-do-2030-roku
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/907-2021-%D1%80#Text
https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-shvaliv-nacionalnij-plan-dij-z-energoefektivnosti-na-period-do-2030-roku
https://www.gov.uk/government/news/end-of-coal-in-sight-as-uk-secures-ambitious-commitments-at-cop26-summit
https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/12/16/7131624/


СТОРІНКА 14

Ключові події ВДЕ за 2021 рік в Україні

Зареєстрована ініціатива у ВРУ у Законопроекті № 5600 про
введення акцизу в розмірі 3,2% з продажу електроенергії,
виробленої з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ). Після спільних
зусиль ЄУЕА, компаній-членів та інших галузевих асоціацій, 17
вересня 2021 року Комітет з питань фінансів, податкової та митної
політики виключив цю правку.

3 червня ЄУЕА отримало офіційний лист від NEFCO, в якому
міжнародна фінансова організація висловила своє розчарування
українською енергетичною політикою.

Нова система підтримки (Feed-in Premium/ FIP) була представлена
Міненерго на нараді 19 жовтня, 2021 року. ЄУЕА надіслало лист з
коментаріями та прпозиціями, зокрема із застереженням про
збереження принципу добровільності переходу на нову систему. 

Післямедіаційна зустріч з Секретаріатом Енергетичного
Співтовариства, галузевими асоціаціями та Міністерством
енергетики України.

Герман Галущенко, Міністр енергетики України, тепер Президент
Енергетичного Співтовариства. Україна прийняла президентство на
19-му засіданні Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства 30
листопада, яке відбулося у Сербії. 

Верховна Рада України прийняла Закон України про внесення змін
до Податкового кодексу України № 5600. Акциз на відновлювану
енергетику не буде впроваджено, а ставку екологічного податку на
CO2 буде підвищено втричі, а саме з 10 грн/т до 30 грн/т.

ВРУ схвалила проект закону про системи накопичення
електроенергії № 5436-д у першому читанні автора Камельчука
Юрія.

Перше півріччя 2021

НЕК "Укренерго" отримала кредит від держбанків 11 млрд грн під
державні гарантії на виплату боргів перед виробниками з  ВДЕ.
Регулятор видав настанову ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» - 
 щонайменше 50 % коштів, отриманих від ПРАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО»,
направити на погашення заборгованості перед ДП НАЕК «Енергоатом». 

ЄБРР та Секретаріат Енергетичного Співтовариства надіслали офіційні
листи до НКРЕКП із застереженням про необхідність виплати всіх боргів
виробникам ВДЕ, в іншому разі це буде порушення підписаного
Меморандуму. 

У підсумку, кошти були виплачені у розмірі 50% виробникам з ВДЕ.

Друге півріччя 2021

Жовтень 2021

Листопад 2021     

НКРЕКП сертифікувала НЕК «Укренерго» як оператора системи
передачі європейського зразка згідно із рекомендаціями
Секретаріату Енергетичного Співтовариства. Це ключовий крок до
інтеграції енергоринків України до Європейського Союзу.

Міненерго представило проект змін до Закону України «Про ринок
електричної енергії» щодо введення тимчасової адміністрації у
разі загрози порушення безпеки постачання електричної енергії».
ЄУЕА та інші асоціації надіслали негативні відгуки, оскільки це
створює умови фактичного механізму передачі об’єктів
електроенергетики з приватної у державну власність без будь-якої
компенсації виробникам або інвесторам.

Президент підписав Закон України "Про державний бюджет
України", яким призупиняється, на 2022 рік, дія норми про 20%
для ВДЕ з бюджету".

НКРЕКП затвердила тариф на послуги передачі електроенергії в
розмірі 345,64 грн/МВт-год, нагадаємо, що пропозиція ОСП була
458,83 грн/МВт-год, тобто тариф прийнято на 25% менше за
пропонований. 

Міжнародна бізнес-спільнота звернулась до НКРЕКП щодо
необхідності належного розміру тарифу на передачу, зокрема лист
підписали Американсько-українська ділова рада, Європейсько-
українське енергетичне агентство, Канадсько-українська торгова
палата, Норвезько-українська торгова палата, Турецько-українська
бізнес-асоціація в Україні, Українсько-швейцарська бізнес-
асоціація, Франко-українське торгово-промислова палата,
Шведська бізнес-асоціація в Україні.

Світовий банк опублікував рекомендації Українському
Енергорегулятору включити в тариф "Укренерго" 11 млрд грн для
розрахунків з ВДЕ.

Меморандум про економічну та фінансову політику, який було
підписано 8 листопада 2021 року Президентом України та
Прем’єр-Міністром України з Міжнародним Валютним Фондом,
пункту 33(а) Україна взяла наступні зобов’язання: «ДП
«Гарантований покупець» більше не буде накопичувати
заборгованість перед виробниками відновлюваних джерел енергії
з 2022 року і надалі ... З цією метою ми гарантуємо, що регулятор
(НКРЕКП) встановить тариф на передачу оператора системи
передачі (TSO) на рівні достатньому для покриття - на додаток до
матеріальних та трудових витрат, капітальних видатків, 

Грудень 2021

Щодо тарифу ОСП на 2022

НКРЕКП порушує низьким тарифом ОСП одразу три міжнародні
угоди:

https://www.facebook.com/EUEA.UA/videos/2006460029507661/?__tn__=%2CO-R
https://www.facebook.com/EUEA.UA/posts/5571603976246765
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/novyny-rynku/yeuea-vyslovlyuye-zasterezhennya-do-okremyh-polozhen-novoyi-redaktsiyi-proyektu-zakonu-shhodo-perehodu-vyrobnykiv-z-vde-do-novoyi-systemy-pidtrymky-feed-in-premium-fip-shho-bula-predstavlena-minenergo/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/novyny-rynku/yeuea-vyslovlyuye-zasterezhennya-do-okremyh-polozhen-novoyi-redaktsiyi-proyektu-zakonu-shhodo-perehodu-vyrobnykiv-z-vde-do-novoyi-systemy-pidtrymky-feed-in-premium-fip-shho-bula-predstavlena-minenergo/
https://www.facebook.com/EUEA.UA/posts/6230117650395391
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/printable_article?art_id=245610200
https://www.facebook.com/EUEA.UA/posts/6508168505923636
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72789
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/novyny-rynku/5-lystiv-ta-zayav-u-sichni-do-uryadu-ukrayiny-shvydkyj-start-2021-roku/?fbclid=IwAR1iGNX0Sj88YVFzDynqDWqG6j7POJj0FeEwKgWQJDIJtOz0lbQHGXBITCQ
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/novyny-rynku/5-lystiv-ta-zayav-u-sichni-do-uryadu-ukrayiny-shvydkyj-start-2021-roku/?fbclid=IwAR1iGNX0Sj88YVFzDynqDWqG6j7POJj0FeEwKgWQJDIJtOz0lbQHGXBITCQ
https://www.facebook.com/EUEA.UA/posts/4894654077275095?__cft__[0]=AZWyOzw3fNzvv8IDw5s0bmFiRxGH_vlbm34MIGlOyVqO-P8SwvMAwwfenpNT69eA28quAQnZLzRt0hXfJduFArZsCilMUa0zXZZP8SPb8ogR7hFtgeFdASxqHhRd-Wu1MQf23HMtY1uF4x9OxMHGlTaYK2R-vrTTpSX-ouzLGvSiI-pxePIqKF5RYnO5ncIZ4iPV13cLRZWXhMz4fo66Gthf&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/EUEA.UA/posts/4894630400610796
https://ua.energy/zagalni-novyny/ukrenergo-sertyfikovano-yak-operatora-systemy-peredachi-yevropejskogo-zrazka-za-modellyu-iso/?fbclid=IwAR2jP41yVUPm--3wHc5VXGZI4abaUCu_YQdmnYo7kxPTcEIqRPRxXczYUjA
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/novyny-rynku/cpilnyj-pozytsijnyj-lyst-providnyh-asotsiatsij-z-vde-shhodo-vvedennya-tymchasovoyi-administratsiyi/
https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-derzhavnij-byudzhet-u-71993
https://www.facebook.com/EUEA.UA/posts/6514044978669322
https://euea-energyagency.org/uk/bez-kategoriyi/mizhnarodna-biznes-spilnota-zvernulas-do-ukrayinskogo-derzhregulyatora/?fbclid=IwAR19cWfrRMp8KvXwoayL0IzDqy5VWYnXpGcrbPYFMEwNXZKLss7ReeK6q98
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Також, згідно Договору про заходи щодо забезпечення виконання
зобов’язань за договором погашення заборгованості ПАТ «НЕК
«Укренерго» перед державою за виконання гарантійних
зобов’язань, що укладений між Міністерством фінансів України та
ПАТ «НЕК «Укренерго» (Тристоронній Договір) від 5 листопада
2021 року, який був підписаний НКРЕКП, до зобов’язань НКРЕК
зокрема відноситься наступне: «4.2. Вжити всіх необхідних
заходів для встановлення та підтримки Тарифу в розмірі, який
забезпечить повне покриття витрат Позичальнику, включаючи
послугу із забезпечення частки виробництва електричної енергії з
альтернативних джерел відповідно до чинного законодавства».

Меморандум про Взаєморозуміння з профільними асоціаціями з
ВДЕ у червні 2020 року, був підписаний НКРЕКП, Прем’єр-
Міністром України, в.о. Міністра енергетики України,
Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, та включає наступне
зобов’язання з боку України: «3. Державні органи України
забезпечать повну та своєчасну поточну оплату Гарантованим
покупцем Виробникам з ВДЕ за відпущену ними електричну
енергію з місяця, наступного за місяцем, в якому Закон про
домовленості набуде чинності» (примітка – мова йде про Закон
України №810, який набув чинності 1 серпня 2020 року).

3 листопада 2021 року, ПрАТ «НЕК «Укренерго» випустило 5-річні
зелені єврооблігації на суму 825 млн доларів США з
прибутковістю 6,875% під державні гарантії Кабінету Міністрів
України. Відповідно до Постанови КМУ від 11 жовтня 2021 р. №
1049, Міністерство енергетики України разом з НЕК «Укренерго»
та ДП «Гарантований покупець» мали забезпечити спрямування
коштів за позиками на погашення заборгованості, що виникла за
«зеленим» тарифом в період 2020 та 2021 років.

З 21,6 млрд грн було виплачено 16,3 млрд грн всім учасникам
ринку крім ДТЕК ВДЕ, і 5,3 млрд грн (майже 200 млн доларів
США) досі не виплачено всім іншим виробникам з ВДЕ за боргами
2021 року. Загальний борг перед виробниками з ВДЕ зараз
становить близько 12,3 млрд грн (близько 455 млн доларів).

Змінився третій директор за місяць ДП «Гарантованого покупця» -
Андрій Пилипенко.

виплат дивідендів та податку на прибуток - усіх зобов'язань перед
виробниками з відновлюваних джерел (у тому числі 100 відсотків
вартості очікуваного обсягу виробленої електроенергії за відповідний
рік), а також фінансові витрати, пов’язані з обслуговуванням боргу та
сплатою основної суми існуючих та запланованих позик…»

 

Борги ДП "Гарантований покупець", або де поділися 200 млн
доларів адресовані для ВДЕ?

Тим часом Північний апеляційний господарський суд виніс рішення на
користь НАЕК «Енергоатом» у справі, де позов мав стягнути з рахунків
ДП «Гарантований покупець» понад 4 млрд грн. Такі дії НАЕК
«Енергоатом» можуть бути спрямовані на примусове стягнення боргів з
рахунку ДП "Гарантований покупець".

Литовська компанія Modus Energy позивається до України в
міжнародному арбітражі на €11,5 млн.

Бельгійська компанія-власник ВЕС 110 МВт SREW N.V. ініціювала
міжнародний арбітраж проти України.

Канадська компанія TIU Canada демонтувала обладнання своєї
сонячної електростанції у Нікополі через невирішений конфлікт із
Нікопольським заводом феросплавів.

Арбітражі проти України по ВДЕ через ретроспективне
зниження «зелених тарифів» та інші скандальні події

Інвестиційний клімат 

Відсоток СЕО, за опитуванням EBA, які вважають поточний
інвестиційний клімат несприятливим, залишається незмінним – 58%.
Ще 35% респондентів оцінили інвестклімат нейтрально. А кількість
респондентів, які дали позитивну оцінку зменшилась майже удвічі – з
13% пів року тому до нинішніх 7%.

Потрібно діяти всім
учасникам ринку
разом! 
Протягом 2021 року Європейсько-українське енергетичне агентство, як
бізнес-асоціація, що об’єднує найбільших іноземних інвесторів у секторі
відновлюваної енергетики, які інвестували понад 3,5 млрд євро,
надіслало понад 40 листів високопосадовцям Кабінету Міністрів
України, Прем’єр-міністру, Президенту та його офісу, представникам
НКРЕКП; організували понад 50 зустрічей, круглих столів та
конференцій, щоб привернути увагу до цінних, для гравців ринку з ВДЕ,
питань та задля розвитку політичного діалогу. Більше у звіті діяльності
ЄУЕА за 2021 рік.

Приєднуйтесь до ЄУЕА, щоб спільними зусиллями та єдиним голосом
виступати від імені галузі відновлюваної енергетики, енергоефективності,
зеленого водню та щодо розвитку та збільшення доступного зеленого
фінансування. 

Дякуємо за співпрацю!
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