
Шановний Пане Президенте України!
Шановний Голова Верховної Ради України!

Від імені Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА), Української асоціації
відновлюваної енергетики (УАВЕ), Європейсько-Українського енергетичного агентства (ЄУЕА),
(далі – «Асоціації») засвідчуємо Вам глибоку повагу та звертаємося щодо сприяння
невідкладному розгляду законопроєкта, що забезпечить подальший розвиток відновлюваної
енергетики в Україні.

8 листопада 2022 року у Верховній Раді України було зареєстровано проект Закону
№8191 «Про внесення змін до деяких законів України щодо продовження строку введення в
експлуатацію об’єктів відновлюваної енергетики за договорами купівлі-продажу
електричної енергії за "зеленим" тарифом, укладеними до 31 грудня 2019 року» (далі –
проект Закону №8191).

Проект Закону №8191 спрямований на продовження строку для закінчення будівництва
та вводу в експлуатацію проєктів вітрової енергетики, що були зупинені внаслідок активної
фази війни з російською федерацією 24 лютого 2022 року.

Відповідно до ч. 9 Закону України №555-IV від 20 лютого 2003 року «Про
альтернативні джерела енергії» визначено, що стимулювання виробництва електричної
енергії на вітрових електростанціях поширюється на суб’єктів господарювання, які мають
намір виробляти електричну енергію і ввели в експлуатацію свої об’єкти електроенергетики
протягом 3 років після укладення договорів купівлі-продажу електроенергії за «зеленим»
тарифом.

Водночас ст. 30 Закону України №3038-VI від 17 лютого 2011 року «Про регулювання
містобудівної діяльності» визначено, що у разі якщо замовник є суб’єктом господарювання,
який має намір виробляти електричну енергію з енергію вітру та відповідно до ч. 4 ст. 71
Закону України №2019-VIII від 13 квітня 2017 року «Про ринок електричної енергії» уклав
договір купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом до 31 грудня 2019 року,
технічні умови для такого об’єкта електроенергетики є чинними до 31 грудня 2022 року.
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Щодо проекту Закону №8191

Президенту України
Зеленському В.О.

Копія:
Народному депутату України,

Голові Верховної Ради України
Стефанчуку Р. О.



З урахуванням цього до кінця 2022 року національні та іноземні інвестори планували
побудувати та ввести в експлуатацію в Україні вітроелектростанції сукупною встановленою
потужністю близько 800 МВт. Повномасштабна збройна агресія росії проти України не дає
можливості інвесторам, які уклали всі необхідні контракти на постачання обладнання,
виконання будівельних та інших робіт, оплатили вартість приєднання до електромереж,
закінчити відповідні проекти до кінця 2022 року. Закінчення будівництва та експлуатація
вітрових електростанцій залежить від безпекової ситуації в Україні, вирішення логістичних
питань і відновлення електромереж у відповідних регіонах.

При цьому слід зауважити, що чинний «зелений» тариф для нових вітрових
електростанцій забезпечує вартість електричної енергії, що є рівною або нижче, від ринкової.
Так, «зелений» тариф для енергії вітру становить 8,82 євроцентів за кВт/год. Водночас, до
прикладу, у січні 2022 року середньозважена ціна електричної енергії на ринку «на добу
наперед» становила 2,86 грн за кВт/год (~8 євроцентів за кВт/год), досягаючи в окремі години
рівня граничної ціни – 4,00 грн за кВт/год (~10 євроцентів за кВт/год). Оскільки ціни на
імпортну електроенергію вдвічі-втричі перевищують як рівень цін в Україні, так і розмір
«зеленим» тарифу для нових вітрових електростанцій, то продовження термінів не
спричинить додаткових фінансових зобов’язань з боку держави.

Розроблений Міністерством енергетики України проект Закону №8191 спрямований на
вирішення вищеописаних проблем і передбачає:

- продовження строку дії технічних умов на приєднання об’єктів альтернативної
енергетики (крім сонячних електростанцій) до електричних мереж – до 31 грудня 2023
року;

- додаткову можливість продовження технічних умов до 31 грудня 2024 року у випадку
оплати вартості та погодження проектної документації відповідного приєднання з НЕК
«Укренерго», операторами систем розподілу;

- продовження на два роки строку для будівництва та введення в експлуатацію вітрових
електростанцій для продажу електроенергії за «зеленим» тарифом.
В свою чергу, у випадку не прийняття проекту Закону №8191 у строк до 31 грудня 2022

року реалізації згаданих проєктів буде неможливою, що призведе не лише призведе до
втрати інвестицій, але й унеможливить появу додаткових обсягів чистої та
конкурентоспроможної електричної енергії, що не залежить від імпортованого викопного
палива.

Тому, введення в експлуатацію нових вітрових електростанцій, і проект Закону
№8191, що сприятиме реалізацію таких проєктів слід розглядати серед ключових
питань в контексті забезпечення енергетичної безпеки України.

З огляду на це, 21 листопада 2022 року Асоціації та Американська торговельна
палата в Україні звернулися до представників Верховної Ради України з листами щодо
підтримки та забезпечення невідкладного розгляду проекту Закону №8191.

Водночас, вказані листи були залишені без відповіді, а сам проект Закону України
№8191, що був зареєстрований 8 листопада 2022 року, ще навіть не був винесений на
розгляд комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних
послуг. Таке зволікання з боку профільного комітету ВРУ несе загрозу не лише
інвестиційній привабливості в очах міжнародних інвесторів, але й створює загрозу
енергетичній безпеці та відновленню енергетичної галузі Україні після закінчення війни.



З огляду на це, просимо Вас вжити невідкладних заходів для розгляду проекту
Закону №8191 з метою забезпечення можливості його прийняття (за основу і в цілому)
до 31 грудня 2022 року.

З повагою,

Конеченков А.Є.
Голова Правління
УВЕА

Козакевич О.Ю.
Голова УАВЕ

Полякова К. Д.
Директорка ЄУЕА

Контактні дані асоціацій:

Громадська спілка «Українська вітроенергетична асоціація» (УВЕА):
Бізнес-центр «Лаврський»:
вул. Лаврська, 20, оф.316, м. Київ, 01601 Україна
Тел.: +38 050 2232996
e-mail: info@uwea.com.ua,
www.uwea.com.ua

Асоціація «Європейсько-українське енергетичне агентство» (ЄУЕА):
Адреса: вул. Дорогожицька 3, UNIT City, корпус В9, каб. 5,
м. Київ, Україна, 04112
Тел.: +38 091 331 0010
e-mail: office@euea-energyagency.org
www.euea-energyagency.org

Асоціація «Українська асоціація відновлюваної енергетики» (УАВЕ):
Адреса: 04070, м. Київ, вул. Волоська 31а, офіс 4
Тел. +380 67 364 46 67
e-mail: info@uare.com.ua
www.uare.com.ua


