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Сектор генерації електроенергії з віднов-
люваних джерел в Україні активно роз-

вивається з 2015 року. Але за чинної системи 
підтримки ВДЕ сталість цього розвитку за-
лишається під ризиком. Чинна система «зе-
лених» тарифів дала поштовх ринку, але 
накопичила ряд структурних проблем у галузі. 
Крім того, поточні темпи зростання частки ге-
нерації з ВДЕ відстають від запланованих уря-
дом цільових показників. 

Необхідність перегляду системи підтримки ВДЕ 
в Україні назріла давно. Одним з рішень є за-
провадження аукціонів як конкурентного ме-
ханізму для визначення ціни підтримки ВДЕ. 
Основними параметрами, що максимізують 
ефект від проведення аукціонів для ВДЕ, є: 

   залучення найбільшої кількості учасників;

   високий рівень реалізації проектів;

   мінімізація вартості кіловат-години електро-
енергії з ВДЕ.

Законодавчі основи для аукціонів повинні 
створити ефективні рамки для дизайну про-
цесу аукціонів з метою досягнення оптималь-
них результатів. Водночас закон не повинен 
обмежувати аукціони, детально описучи його 
процеси (див. схему 1). 

Сім з восьми поданих текстів законопроектів 
8449, 8449-1 –7 пропонують введення аукці-
онів для визначення розміру підтримки ВДЕ. 
Більшість законопроектів базуються на тексті 
основного 8449. Хоча деякі елементи нової 
системи аукціонів, що пропонуються, є про-
гресивними, частина з них несе наступні ри-
зики:

  Законодавче визначення єдиної моделі 
аукціонів є обмежуючим фактором

Цикл прийняття законів є, як правило, дов-
шим, ніж підзаконних актів. У разі неефек-
тивності дизайну на рівні закону, ринок може 
зупинитись на невизначений час. 

  Запропонований механізм торгів є малое-
фективним

Модель оберненого голландського аукціо-
ну може зайняти тижні, а може й місяці при 
значних розмірах квот. Продаж лотів неве-

ликих розмірів буде стимулювати гравців 
знижувати свої ризики та виходити на торги 
із проектами на ранніх стадіях, що розтягує 
строк виконання проектів та знижує шанс їх 
успішної реалізації.

  Нечітке визначення квот та взаємозв’язку 
між різними їх типами

Без деталізації квот у розрізах масштабу по-
тужностей та географічного розподілу природ-
них ресурсів, загальнодержавні квоти будуть 
конкурувати зі спеціальними. Доступність під-
тримки в різних квотах для, наприклад, однієї 
географічної зони посилає інвесторам нечіт-
кі сигнали, в яких торгах їм краще приймати 
участь. Крім того, загальнодержавні квоти не 
вирішують проблему нерівномірного регіо-
нального розвитку ВДЕ.

  Відсутність вимог до учасників аукціонів

Лише фінансової гарантії буде недостатньо, 
щоб забезпечити здорову конкуренцію та ви-
сокий рівень реалізації проектів. Хоча й високі 
вимоги до проектів, що допускаються на аук-
ціони, створює бар’єри, вища якість проектів, 
допущених до торгів, знижує кількість спеку-
лянтів, підвищить рівень реалізації проектів та 
точніше відобразить ринкові ціни. 

Крім запровадження аукціонів для ВДЕ, автори 
законопроектів також пропонують зміни до ді-
ючої системи «зеленого» тарифу. Але більшість 
з пропозицій схиляються до простого зменшен-
ня тарифу, що не вирішує ключових проблем 
цього механізму підтримки, а саме:

  Строк надання

Незмінний строк «зеленого» тарифу до 31 
грудня 2030 року є обмежуючим фактором 
для ринку. Починаючи з 2020 року більшість 
проектів перестануть розглядати цей стимул 
як ефективний. Де-факто непривабливий 
«зелений» тариф не залишить альтернативи 
для малих проектів крім як участь в аукціонах. 
Більше того, чим менший строк надання під-
тримки, – тим вищим має бути тариф, щоб по-
кривати ризики інвесторів.

  Ставки не відповідають світовим трендам

Тарифи, закріплені на рівні закону, та частоти 
їх зміни лише раз на 5 років – не відповідають 

РЕЗЮМЕ
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Схема 1. Вплив параметрів аукціонів на їх кінцевий результат

Постійний аналіз стану та
очікувань ринку

Оптимальне визначення квот

Рівень конкуренції

Ефективне
визначення попиту

Попит
перевищує
пропозицію

Фінансові
гарантії

Вимоги до
проектів

Вхідні параметри
аукціонів

Позитивний вплив

Негативний вплив

Якість проектів на етапі торгів

Відсутність
дискримінаційних

умов

Аукціонні ціни

Рівень реалізації
проектів

Врахування
географії ресурсів

Ранжування за
потужностями

Контроль  
за концентрацією ринку

Кількість
учасників

Вимоги до участі

темпу змін на світовому ринку. А з іншої сто-
рони – ставки тарифів мають базуватись на 
реальних фінансових розрахунках проектів 
різних потужностей. Спроба «вгадати» при-
йнятний для ринку «зелений» тариф із не-
змінним строком приречена на провал. 

  Недостатня увага до підтримки малої ге-
нерації

Недостатня деталізація тарифів відносно 
різних масштабів потужності стримує роз-
виток малих станцій в Україні. Транзакційні 
витрати та рівень конкуренції на аукціонах 
не дасть отримувати державну підтримку за 
їх результатами. При незмінному строку «зе-
леного» тарифу, малі об’єкти генерації з ВДЕ 
не матимуть ефективних систем підтримки 
взагалі. 

Крім «зеленого» тарифу, автори деяких зако-
нопроектів переглядають механізм надбавки 
за використання обладнання місцевого ви-
робництва. Основними проблемами запро-
понованих змін є:

  Надання надбавки пост-фактум до аукці-
онних цін викривляє конкурентний про-
цес

Після надання надбавки до аукціонної ціни, 
визначеної на торгах, фактична ціна елек-
троенергії може перевищити наступну кращу 
пропозицію, яка була відкинута. Крім цього, 
при недостатніх обсягах внутрішнього вироб-
ництва компонентів, обмежена пропозиція 
може створити преференції для вузького кола 
гравців. 

  Безпосередньо виробники обладнання в 
Україні не є прямими бенефіціарами під-
тримки

Строк надання надбавки до 2024 року навряд 
чи стимулюватиме розвиток виробництва 
компонентів для електростанцій з ВДЕ в Укра-
їні. Більш того, надання допомоги генерації 
в Україні, а не безпосередньо виробникам, 
спотворює механізм, а також обмежує міс-
цеве виробництво лише внутрішнім ринком. 
Надання прямих преференцій допоможе роз-



6 Система державної підтримки генерації електроенергії з відновлюваних джерел енергії

будувати експортоорієнтоване виробництво, 
не обмежуючись невеликим ринком в Україні. 
Поточний дизайн надбавки стимулює лише до 
вертикальної інтеграції.

Аукціони є дієвим та ефективним механізмом, 
при зваженому підході та якісному дизайні їх 

проведення. Але самі по собі аукціони не ви-
рішують всі сьогоднішні та майбутні проблеми 
ринку. Більш того, обмеження квот, що вино-
сяться на аукціони, може стримувати ринок - у 
разі неефективних дій виконавчої влади. 

Таблиця 1.   Основні рекомендації до законопроектів, що мають на меті оновлення системи 
підтримки ВДЕ

Аукціони «Зелений» тариф
Надбавка за місцеву 

складову

Відмовитись від законодавчого визна-
чення порядку та строку проведення 
аукціонів. Визначити рамки, в яких ма-
ють бути розроблені правила аукціонів 
та перекласти рішення про термін про-
ведення аукціонів на виконавчу владу 
за досягнення певних ринкових показ-
ників (частка в генерації, ціна електрое-
нергії тощо)

Змінити строк надання на 
визначену кількість років. 
Наприклад, на 15 років – менше 
за підтримку за результатами 
аукціонів

Залишити лише для «зеленого» 
тарифу

Загальнодержавні квоти мають бути ли-
ше орієнтиром і формуватись із суми 
окремих квот. Квоти мають бути деталі-
зовані за географією, потужностями та 
типами станцій, в рамках кожної техно-
логії

Переглянути деталізацію ставок 
залежно від потужностей станцій 
по всім технологіям

Переглянути строк надання за 
межі 2024 року

Фінансові вимоги до учасників 
мають бути недискримінаційними 
та доповнюватись матеріальними 
вимогами щодо проектів (доступ 
до земельної ділянки, договору на 
підключення, проектної документації 
тощо)

Акцент на малій генерації, запро-
вадити визначення «проз’юмер» 
та спрощені умови надання під-
тримки для таких

Запровадити пряму підтримку 
для виробництва (податкові 
пільги, дешеве кредитування 
тощо)

Для виконавчої влади мають бути 
визначені орієнтири – показники, 
яких вона має дотримуватись 
при проведенні аукціонів (рівень 
конкуренції на торгах, параметри для 
визнання аукціону ефективним тощо), 
а також орієнтири для визначення 
розміру квот на основі попиту з боку 
ринку

Запровадження перехідного пе-
ріоду, протягом якого у разі нее-
фективного проведення аукціонів 
можливе надання «зеленого» та-
рифу – мінімізація ризику зупин-
ки ринку

Визначити поріг потужностей для 
обов’язкової участі в перших аукціонах 
виходячи із статистики реалізованих 
проектів – для гарантування ефектив-
ної кількості гравців

Розробити та затвердити незмін-
ний та обов’язковий до підписан-
ня договір на купівлю-продаж 
електроенергії для виробників з 
ВДЕ
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1.  ЧИННА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ  
ТА ЇЇ НЕДОЛІКИ

Сьогодні розвиток сектору електроенерге-
тики з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) 

базується на Законах України «Про альтерна-
тивні джерела енергії»1 і «Про ринок електрич-
ної енергії»2. Обидва акти визначають засади 
функціонування системи стимулювання про-
ектів з генерації електроенергії та розміри 
«зелених» тарифів – вартості кіловат-години, 
за якою держава зобов’язується викуповува-
ти всю енергію з ВДЕ.

Діюча система підримки базується на «зеле-
ному» тарифі – законодавчо визначеній вар-
тості електроенергії з ВДЕ, за якою держава 
покладає зобов’язання купувати її. Ці тарифи 
надаються залежно від року введення елек-
тростанцій ВДЕ в експлуатацію, прив’язані до 
квартального курсу євро. Для стимулювання 
локального виробництва компонентів для 
станцій ВДЕ існує надбавка до «зеленого» 
тарифу для промислових станцій за викори-
стання українського обладнання. Строк дії під-
тримки, тобто термін викупу електроенергії за 
«зеленими» тарифами, обмежується 31 груд-
ням 2029 року.

1 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/555-15
2 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2019-19

Електроенергія з ВДЕ викуповується дер-
жавним підприємством ДП «Енергоринок», а 
потім «перемішується» із електроенергією з 
інших джерел для подального продажу енер-
гопостачальними компаніям. Таким чином 
«зелений» тариф не фінансується з держав-
ного бюджету, а оплачується кожним спожи-
вачем країни.

Поточна система підтримки на основі «зе-
леного» тарифу є простою і зрозумілою для 
гравців ринку, і після змін у 2015 році дозво-
лила перезапустити розвиток сектору. Але 

така модель не сформувала сталого підходу 
до розвитку ВДЕ в Україні. Темпи встанов-
лення нових потужностей не дозволяють 
досягти мети Національного плану дій до 
2020 року3 в 11% частки ВДЕ у валовому кін-
цевому обсязі споживання електроенергії. 
За результатами 2017 року частка відновлю-
ваних джерел у генерації досягла лише 8.4% 
(включаючи великі ГЕС), або лише 1.5%, 
якщо враховувати лише нові потужності, 
введені в рамках дії державної підтримки 
(див. діаграму 1). 

3 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/902-2014-%D1%80

1. ПОЛІТИКА ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ВДЕ В УКРАЇНІ

Діаграма 1. Частка ВДЕ в електрогенерації та національні цілі

Джерело: дані ДП «Енергоринок», Національний план дій з відновлюваної  
енергетики на період до 2020 року, Енергетична Стратегія України до 2035 року, розрахунки DiXi Group
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Крім цього, із розвитком сектору ВДЕ сформу-
вався ряд наступних проблем:

  фінансове навантаження на ринок елек-
троенергії;

Із зростанням виробництва електроенергії з 
ВДЕ на фоні зниження загального споживання 
частка більш дорогої по відношенню до тради-

ційних джерел «зеленої» енергії зростала (див. 
діаграму 2). 

Але цікавим є той факт, що середня вартість 
електроенергії з ВДЕ у євро показує динаміку 
до зниження, в той час як частка вартості ВДЕ 
у сумарній вартості електроенергії, що купу-
валась ДП Енергоринок, змінювалась у межах 
±1.1% (див. діаграму 3).

Діаграма 2. Виробництво електроенергії з ВДЕ

Діаграма 3. Вартість електроенергії з ВДЕ

 Джерело: дані ДП «Енергоринок», розрахунки DiXi Group

Джерело: дані ДП «Енергоринок», НБУ, розрахунки DiXi Group
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Оскільки «зелений» тариф в Україні прив’я-
заний до курсу євро, слід оцінювати вартість 
електроенергії з ВДЕ саме в цій валюті. За пе-
ріод з 2014 по 2017 роки українці щороку спла-
чували за відновлювану генерацію від 292 до 
363 мільйони євро (див. діаграму 4).

Поетапне зниження «зелених» тарифів відчу-
вається із зростанням нових потужностей, які 
вводились після останнього перегляду системи 
підтримки у 2015 році. Найбільш відчутна динамі-

ка зниження вартості електроенергії з сонячних 
станцій, не в останню чергу завдяки ретроспек-
тивному зниженню тарифів для СЕС потужністю 
вище 10 МВт у 2016 році (див. діаграму 5). 

Отже, статистика свідчить про позитивну ди-
наміку до зниження вартості електроенергії 
з ВДЕ. Не слід стверджувати, що саме «зеле-
ний» тариф створює значне навантаження 
на оптову ціну на ринку електроенергії (ОРЦ). 
На ОРЦ впливають всі види генерації, і вар-

Діаграма 4. Вартість електроенергії з ВДЕ, млн євро

Джерело: дані ДП «Енергоринок», НБУ, розрахунки DiXi Group

тість енергії з ВДЕ є лише однією зі змінних. 
Якщо подивитись на динаміку цін та частки 
генерації ТЕС, то їх вартість продовжувала 
зростати при зниженні частки в загальному 
виробництві електроенергії (див. діаграму 6).

Генерація електроенергії з відновлюва-
них джерел є значно дорожчою за тради-
ційні джерела, але робити висновки щодо 
зростання фінансового навантаження на 
ринок лише за рахунок величини «зелених» 
тарифів некоректно. На частку ВДЕ у вар-
тості електроенергії впливають курс гривні, 

вартість та обсяги генерації інших техноло-
гій тощо. 

  визначені на законодавчому рівні тари-
фи, що стримує динамічну реакцію на 
ринкові зміни;

Одним з аргументів критиків діючої системи 
підтримки в Україні є зависокі у порівнянні із 
європейськими країнами «зелені» тарифи. У 
Німеччині «зелені» тарифи для СЕС варію-
ються від 8.91 до 12.70 євроцентів/кВт·год, 
коли в Україні із вищим рівнем інсоляції 
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тарифи становлять від 15.02 до 18.09 євро-
центів/кВт·год. Така аргументація є поверх-
невою, оскільки Німеччина та Україна мають 
різні вартості капіталу, політичні ризики та 
ризики країни4 тощо. Більш високі українські 
тарифи – це своєрідний компенсатор для ін-
весторів. 

В той самий час, у Німмечині за період з 2015 
до 2017 року середня ціна на електроенергію 
із СЕС, встановлена за результатами аукціонів, 
знизилась з 9.2 до 4.9 євроцентів/кВт·год – 
зниження на 53% за два роки. У Франції аукці-
онні ціни за період 2015-2017 років знизились 
з 8.2 до 5.6 євроцентів/кВт·год, або на 68%5. 
Це не прямо вказує на ефективність аукціонів; 
на зниження ціни також вплинули й інші фак-
тори - вартість капіталу, ціни на обладнання, 
регуляторні зміни тощо. Але сама динаміка ві-
дображає ефект роботи ринкових механізмів.  

4  Ризик інвестування або кредитування в країні внаслідок 
можливих змін у діловому середовищі, що може 
негативно вплинути на операційний прибуток або 
вартість активів у країні.

5  www.slideshare.net/Ecofys/ecofys-explaining-recent-
renewable-energy-auction-results-in-europe

В Україні за 2015-2017 роки «зелені» тарифи 
для промислових СЕС знизились із 30.5 до 
15 євроцентів/кВт·год, або на 49%. Хоча й ди-
наміка корелює із європейськими трендами, 
українські тарифи досі майже втричі вищі за 
аукціонні ціни у Франції та Німеччині. 

У Німеччині Законом «Про відновлювані дже-
рела енергії» від 2017 року (EEG 2017)6 закріпле-
но щомісячне зниження «зелених» тарифів, а 
також прискорене їх зниження при досягненні 
певної сумарної встановленої потужності ВДЕ 
в країні. Це дозволяє стримувати зростання 
вартості електроенергії, з яким стикнулась 
Україна. Але в Україні поетапне зниження та-
рифів закладене лише раз на 3-4 роки, і не 
закладено будь-яких корекційних механізмів, 
які б стримували зростання фінансового на-
вантаження.

6  www.bmwi.de/Redaktion/EN/Downloads/renewable-
energy-sources-act-2017.pdf?__blob=publicationFile&v=3

Діаграма 5. Середня вартість електроенергії з ВДЕ, євро/кВт·год

Джерело: дані ДП «Енергоринок», НБУ, розрахунки DiXi Group
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  фіксація строку підтримки до 2030 року, а 
не на період часу з моменту запуску елек-
тростанції;

Україна чи не єдина країна в світі, яка вста-
новила строк дії державної підтримки ВДЕ 
не на визначений строк проекту, а обмежи-
ла строк дії «зелених» тарифів до 31.12.2029 
року. Світова практика встановлення строку 
підтримки – від 15 років з моменту запуску 
електростанції, в середньому строк тяжіє до 
20 років – загальноприйнятого у корпора-

тивному секторі горизонту планування про-
ектів.

Зі зменшенням ставок «зелених» тарифів 
ближче до 2029 року, настане певний мо-
мент, коли проекти ВДЕ при діючій системі 
підтримки не будуть окуповуватись до кінця 
дії підтримки. Навіть із конкурентним ринком 
електроенергії прогнозувати ціну на довго-
строкову перспективу досить важко, а без 
прогнозів продажів жоден проект не отримає 
фінансування та не буде реалізований.

Діаграма 6. Виробництво електроенергїі на ТЕС

Діаграма 7. Встановлена потужність ВДЕ на 30.06.2018 р.

Джерело: дані ДП «Енергоринок», НБУ, розрахунки DiXi Group

Джерело: дані НКРЕКП, розрахунки DiXi Group
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  технологічний дисбаланс у сфері ВДЕ, із 
домінуванням сонячної та вітрової гене-
рації;

Серед технологій генерації ВДЕ в Україні доміну-
ють сонячні та вітрові станції. Малі ГЕС та елек-
тростанції що використовують біомасу та біогаз, 
вважаються набагато складнішими з інженерної 
точки зору, а для стабільної роботи станцій на 
біомасі важлива ефективна робота ринку сиро-
вини, який за експертними оцінками не є достат-
ньо розвинутим7 в Україні (див. діаграму 7). 

  домінування промислових проектів, із 
незначною часткою малої генерації.

Незважаючи на існування для малих станцій 
тарифів, вищих за промислові проекти, за-
гальна потужність реалізованих проектів малої 
потужності в Україні є незначною (див. діагра-
му 8). Крім ринку побутових сонячних станцій, 
який демонструє динаміку зростання за вста-
новленою потужністю в середньому на 34% в 
квартал, комерційні малі станції залишаються 
аутсайдерами ринку. Встановлена потужність 

7  http://www.uabio.org/img/files/docs/position-paper-
uabio-18-ua.pdf

домашніх станцій до 30 кВт в 5 разів перевищує 
дахові комерційні установкию. Малих вітрових 
станцій, що використовують вітрогенератори 
кіловатних класів та які отримали «зелений» та-
риф, всього дві – сумарною потужністю в 1 МВт.

Така ситуація склалась через те, що єдина біз-
нес-модель для електрогенерації ВДЕ на сьогод-
ні – це продаж по «зеленому» тарифу. В той час 
як мала генерація, основними інвесторами якої є 
безпосередні споживачі, в інших країнах будуєть-

ся в першу чергу для задоволення власного по-
питу на електроенергію та продажу надлишків в 
мережу. Оскільки ціна на електроенергію в Укра-
їні на сьогодні все ще значно нижча за вартість 
енергії з ВДЕ, така бізнес-модель досі не працює. 

Промислові електростанції ВДЕ становлять 
88% всієї встановленої в Україні потужності, 
мала генерація – лише 12% (див. таблицю 2). 
Отже, поточна система підтримки не достат-
ньо стимулює розвиток малої розподіленої 
генерації, наближеної до безпосереднього 
споживача, і створила привабливі умови лише 
для великих індустріальних проектів.

Діаграма 8. Встановлена потужність за розмірами станцій ВДЕ

Джерело: дані НКРЕКП на 30.06.2018 р., Держенергоефективності, розрахунки DiXi Group
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Таблиця 2. Розподіл електростанцій ВДЕ за типом та розмірами на 30.06.2018 р.

Кількість станцій Середня потужність, МВт Загальна потужність, МВт

ВЕС (МВт-класс) 19 30 514.4

Біомаса 7 6.3 43.8

Біогаз 29 1.4 41

СЕС наземні 185 5 931.8

Всього промислові 1,531

Малі ГЕС 138 0.7 95.7

ВЕС (кВт-класс) 2 0.5 1.1

СЕС дахові 71 0.2 15.7

СЕС 
домогосподарств

4,660 0.02 88.2

Всього малі 201.3

Джерело: дані НКРЕКП, розрахунки DiXi Group

Таблиця 3.  Розподіл комерційних СЕС в Україні за групами потужності станом  
на 30.06.2018 р.

Потужність Кількість
Загальна 

потужність, МВт
Середня потужність, МВт

Д
ах

ов
і

≤50 кВт 20 0.6 0.03

50 –160 кВт 27 2.6 0.10

160 – 500 кВт 16 5.1 0.32

>500 кВт 8 7.5 0.93

Всього дахових СЕС 71 15.7 0.22

Н
аз

ем
н

і

≤500 кВт 20 5.4 0.3

500 кВт – 1 МВт 25 18.5 0.7

1 – 5 МВт 87 225.6 2.6

5 – 10 МВт 34 251.5 7.4

> 10 МВт 19 430.8 22.7

Всього наземних СЕС 185 931.8 5

Джерело: дані НКРЕКП, дані Держенергоефективності, розрахунки DiXi Group

Як видно зі статистики сонячних станцій, дахові 
до 160 кВт становлять основний масив за кіль-
кістю (66%). Медіанна потужність всіх дахових 
СЕС дорівнює 100 кВт. Наземні СЕС в своїй біль-
шості становлять станції від 1 до 5 МВт (47%), 
медіанне значення – 2.5 МВт (див. таблицю 3).

Домінуюча кількість великих СЕС обумовлюєть-
ся тим, що сьогодні будь-який об’єкт генерації 
має проходити тривалу та дорожчу процедуру 
нестандартного приєдання, відповідати ліцен-
зійним умовам, а також недостатньою диферен-
ціацією «зелених» тарифів за потужностями.
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ГЕС, що отримують «зелений тариф» згідно із 
Законом України «Про альтернативні джерела 
енергії» розділяються на мікро- (до 200 кВт), 
міні- (до 1 МВт) та малі (до 10 МВт). Серед них 
станції до 160 кВт становлять 26% за кількістю, 
але 3% за потужністю. Більшу частину за кіль-
кістю становлять станції потужністю від 160 до 
500 кВт – 41% (див. таблицю 4).

Роль малої розподіленої генерації не варто 
недооцінювати – це зниження навантаження 
на розподільчі мережі, зниження втрат при 
транспортуванні енергії та оптимізація витрат 
на енергію для споживачів. Але як свідчить ста-
тистика, чинна система підтримки не створює 
сприятливих умов для розвитку цієї сфери. 

2.  ЗАКОНОДАВЧІ ІНІЦІАТИВИ, 
СПРЯМОВАНІ НА ЗМІНУ СИСТЕМИ 
ПІДТРИМКИ ВДЕ

Оновлення системи підтримки ВДЕ має стати 
підґрунтям для подальшого розвитку секто-
ру в країні. Ряд країн на сьогодні відійшли від 
системи надання фіксованих тарифів на ви-
куп електроенергії з ВДЕ (feed-in tariff, або FIT) 
до конкурентних процедур визначення таких 
тарифів. Одним з найбільш розповсюджених 
та ефективних механізмів, який стимулює 
конкурентні процеси та здатен швидко реа-
гувати на зміни ринку, є проведення аукціонів 
для визначення величини державної підтрим-
ки у вигляді тарифів на електроенергію з ВДЕ. 

Крім того, країни із функціонуючим ринком 
електроенергії відходять від FIT до системи 
підтримки у вигляді премії до ринкової ціни 
(feed-in premium, або FIP). За такої системи 
електроенергія з ВДЕ продається на конку-
рентному ринку, а держава гарантує доплату 
різниці між ринковою ціною та визначеною 
ціною підтримки.

7 червня 2018 року народні депутати Домб-
ровський О.Г. та Підлісецький Л.Т. предста-
вили законопроект «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо забезпечення 
конкурентних умов виробництва електрич-
ної енергії з альтернативних джерел енергії», 
зареєстрований того ж дня у Верховній Раді 
під номером 8449. Текст законопроекту став 
результатом кількамісячної роботи Комітету з 
питань ПЕК над концепцією оновлення систе-
ми підтримки ВДЕ в Україні.

Протягом наступних 2 тижнів до парламенту 
було внесено ще 7 альтернативних законо-
проектів авторства різних груп депутатів, деякі 
з яких підписались під більше ніж одним тек-
стом. 5 законопроектів об’єднують депутатів із 
різних політичних фракцій, 3 інших – з одноос-
ібним авторством. Автори 7 із 8 законопроектів 
пропонують запровадити державну підтримку 
ВДЕ за результатами аукціонів. Більшість із цих 
альтернативних законопроектів базуються на 
тексті основного законопроекту 8449, пропо-
нуючи точкові зміни (див. схему 2).

Таблиця 4.  Розподіл малих ГЕС в Україні за групами потужності станом на 30.06.2018 р.

Джерело: дані НКРЕКП, розрахунки DiXi Group

Потужність Кількість
Загальна потужність, 

МВт
Середня потужність, 

МВт

≤100 кВт 9 0.7 0.07

100 –160 кВт 27 3.5 0.13

160 – 200 кВт 23 4.3 0.19

200 – 500 кВт 33 11.9 0.36

500 кВт – 1 МВт 25 18.7 0.75

1 – 2.5 МВт 13 19.3 1.48

2.5 – 5 МВт 4 12.8 3.20

5 – 7.5 МВт 4 24.4 6.11

Всього малих ГЕС 138 95.6 0.7
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Лише один законопроект 8449-4 не має на меті 
запровадження аукціонів. Він пропонує запро-
вадити підтримку для окремого класу потуж-
ності СЕС та ВЕС: встановити «зелені» тарифи 
для СЕС більше 100 МВт та ВЕС із генераторами 
одиничною потужністю більше 100 МВт (тех-
нології яких на сьогодні навіть не існує). Надалі 
текст цього законопроекту не буде включатись 
до подальшого аналізу, оскільки він не вирішує 
нагальних питань ринку, не привносить нового 
у дискурс на тему підтримки ВДЕ, і за своєю сут-
тю зберігає статус-кво чинної системи.

На жаль, поточний формат діалогу навколо 
ринку свідчить про вузьку направленість думок 
щодо підтримки ВДЕ в Україні, фокусуючись 
лише на одному механізмі, тобто аукціонах, не 
розглядаючи жодних альтернативних підхо-
дів. Тарифні аукціони є ефективним механіз-
мом для визначення цін для великих станцій, 
в той час коли мала розподілена генерація 
може залишитися без ефективної підтримки. 
Для встановлення механізмі, які б забезпечи-
ли сталий та пропорційний розвиток сектору 
ВДЕ в Україні, всім стейкхолдерам слід вийти 
за рамки обговорення у форматі «зелені» та-
рифи vs аукціони». 

Всі законопроекти, що пропонують впрова-
дження аукціонів, сходяться на єдиному про-
цесі отримання державної підтримки (див. 
блок-схему).

Порівняльна таблиця, підготовлена DiXi Group8 
структурує всі 8 законопроектів відповідно до 
тексту основного законопроекту 8449 – біль-
шість інших текстів використовували саме 
його структуру. Вона дає можливість зрозумі-
ти основні засади запропонованої державної 
підтримки ВДЕ за результатами аукціонів та 
побачити різні підходи всіх авторів. Подаль-
ший аналіз буде сконцентрований саме на 
запропонованих законопроектах, ідентифіка-
цію можливих ризиків та шляхів їх зниження.

8 http://bit.ly/2CdwmUn 
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Схема 2. Алгоритм отримання державної підтримки за результами аукціонів

Визначення загальної
потужності

Участь в аукціоні

Оформлення безвідкличної
банківської гарантії

Участь в торгах

Сплата за участь
майданчику

Укладання договорІв
із Гарантовним

покупцем

Укладення 
у строк 10 робочих

днів

Виконання робіт
до 3 років

Будівництво об’єкту
протягом

3 років

Перемога  
на аукціоні

Повернення
банківської гарантії

Гарантія
виконується
на користь

Гарантовного
покупця

Подача додаткової
банківської гарантії у
подвійному розмірі

Завершення
протягом 1 року

Неотримання
державної
підтримки

Неотримання
державної 
підтримки

Подача сертифІкату
про готовність

об’єкту

Повернення
банківської гарантії

Початок роботи
станції

Отримання державної
підтримки

Строк – 20 років

так

так

ні

так

так

ні

ні

ні
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Проаналізовані законопроекти не тільки ма-
ють на меті впровадження аукціонів, але й 

пропонують зміни до чинної системи підтримки. 
Успіх аукціонів для ВДЕ буде залежити від дизай-
ну всіх елементів системи підтримки. Важливо не 
тільки розробити ефективні законодавчі рамки 
для функціонування майбутніх аукціонів для ви-
значення розміру підтримки ВДЕ, але й проаналі-
зувати недоліки існуючої системи та покращити її.

1.  НАДБАВКА ЗА ВИКОРИСТАННЯ 
ОБЛАДНАННЯ УКРАЇНСЬКОГО 
ВИРОБНИЦТВА

Запропоновані авторами законопроектів змі-
ни до надбавки за використання обладнання 
українського виробництва (див. таблицю 5) 
зводяться до 3 ключових пунктів:

  введення нової величини частки обладнання;

  зміна розміру надбавок;

  застосування надбавки до аукціонної ціни.

  Введення надбавки за відсоток викори-
стання обладнання українського виробни-
цтва 70% та більше.

Це нововведення буде позитивно сприйнято 
ринком, хоча реальний його ефект може бути 
відчутний тільки у середньо- або довгостроко-
вій перспективі. 

Всього 9.5% від встановленої потужності об’єк-
тів ВДЕ в Україні станом на 30 червня 2018 року 
отримали надбавку за використання україн-
ського обладнання (див. таблицю 6). За резуль-
татами 6 місяців 2018 року, станції з надбавкою   
виробили 8.2% з усього обсягу електроенергії з 
ВДЕ. Отже, ефект на суміжні до відновлюваної 
енергетики галузі від запровадження надбавки 
у 15% навряд варто очікувати у найближчі роки. 

Варто зауважити, що крім малих ГЕС, по іншим 
технологіям надбавку отримували лише вели-
кі станції, із середньою потужністю 6 МВт. Це 
свідчить про те, що такий метод стимулюван-
ня виявився ефективним лише для великих 
індустріальних проектів.

2. АНАЛІЗ ЗАПРОПОНОВАНИХ ЗМІН  
ДО СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ВДЕ

Таблиця 5.  Порівняння запропонованих змін до надбавки

Таблиця 6.  Кількість та потужність станцій ВДЕ, що отримали надбавку до «зеленого» 
тарифу станом на 30.06.2018 року

8449, 8449-2, 8449-6 8449-1 8449-3, 8449-5

частка 30-50% 50-70% ≥70% 30-50% 50-70% ≥70% 30-50% 50-70%

надбавка 5% 10% 15% 10% 15% 20% 5% 10%

до аукціонної 
ціни

так так так

Джерело: законопроекти 8449, 8449-1 – 7, розрахунки DiXi Group

Джерело: дані НКРЕКП, розрахунки DiXi Group

Розмір надбавки Кількість станцій
Загальна потужність, 

МВт
Середня потужність, 

МВт

ВЕС 10% 3 17.6 5.9

БІОМАСА 10% 1 5.1 5.1

СЕС
5% 16 116.3 7.3

10% 1 17 17

Малі ГЕС
5% 3 0.57 0.2

10% 2 0.33 0.17

Всього 26 156.9 6
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За сприятливих умов розвитку суміжних га-
лузей, саме стимул отримання значної над-
бавки може дати можливість малим станціям, 
які не підпадатимуть під обов’язкову участь 
в аукціонах, окуповувати проекти продаючи 
електроенергію за «зеленим» тарифом. Тому 
варто переглянути цей метод стимулювання 
та, можливо, замінити його на більш ефектив-
ний.

  Зміна розміру надбавок

Лише один законопроект 8449-1 пропонує під-
вищити розмір надбавки для всіх рівнів частки 
локального обладнання в проектах, крім того 
– зробити це ретроспективно, для всіх станцій 
введених в експлуатацію з 2015 року.

Ті інвестори, які вже вклали кошти в електро-
станції ВДЕ та отримали відповідну надбавку, 
будували фінансові моделі в рамках чинного 
законодавства. Той факт, що станції побудо-
вані та генерують електроенергію, свідчить 
про прийняття тих умов, що існують, як достат-
ніх для використання обладнання українсько-
го виробництва. Ретроспективне підвищення 
надбавки недопустимо, оскільки:

  вже працюючі станції отримають додаткові 
доходи завдяки політичному рішенню;

  призведе до незначного, але зростання ціни 
електроенергії;

  дискримінує інвесторів, що побудували стан-
ції до 2015 року.

Надбавка як стимулюючий механізм може 
ефективно працювати для генеруючих під-
приємств тільки за умови розвитку без-
посередньо виробництва українського 
обладнання. Але існування надбавки впливає 
на останніх лише опесередковано, і як свід-
чить наведена вище статистика, до сьогодні 
не створила ефективних умов для розвитку 
виробництва компонентів для електростанцій 
ВДЕ в Україні.

  Надання надбавки не тільки до «зелено-
го» тарифу, а й для аукціонної ціни.

Виходячи із текстів законопроектів, аукціонна 
ціна буде закріплюватись в договорі на різни-
цю в ціні між компанією та Гарантованим по-
купцем. Водночас надбавка буде визначатись 

вже після завершення будівництва і затвер-
джуватись НКРЕКП. 

З одного боку, це стимул для розвитку вироб-
ництва компонентів для генерації електро-
енергії з ВДЕ, а також рівні можливості для 
девелоперів - незалежно від обраної ними 
системи державної підтримки. З іншого боку, 
такий підхід може викривляти конкурентні 
процеси під час аукціонів.

Українські девелопери більш обізнані в осо-
бливостях локального ринку та його можли-
востях. Це підсилює інформаційну асиметрію 
на ринку – іноземним девелоперам необхідно 
більше часу та додаткові витрати для вивчен-
ня ринку та його спроможності задовольнити 
попит на локальне обладнання. Таким чином 
створюються непрямі преференції локальним 
інвесторам перед іноземними. 

Конкуруючи за лот на аукціоні, компанія, яка 
законтрактувала обладнання українського 
виробництва, із певною впевненістю щодо 
майбутньої надбавки, має можливість робити 
цінові ставки без врахування цієї надбавки. 
Тобто при інших рівних умовах, при однако-
вих витратах на проекти у двох компаній, та, 
що розраховує на надбавку, зможе виграти 
лот за нижчою аукціонною ціною, яка потім 
буде пост-фактум підвищена за рахунок над-
бавки – і стане вищою за ту, якою могла би 
виграти інша компанія. Таким чином, пору-
шується базова задача аукціону – отримання 
найнижчих цін на електроенергію з ВДЕ. 

На додаток, законопроект залишає без змін 
строк, коли надбавку можна отримати - до 2024 
року включно. Виглядає малоймовірним, що 
локалізація виробництва компонентів для елек-
трогенеруючих установок з ВДЕ в Україні буде 
нарощена всього за 5 років до 70% і більше. 
Тому ця норма має шанс залишитися лише но-
мінальною, оскільки за таких часових обмежень 
інвестори не будуть мати додатковий стимул для 
розбудови виробництва компонентів в Україні. 

Суть надбавки за використання обладнання 
українського виробництва – в стимулюван-
ні розвитку суміжних сфер всередині країни. 
Але при чинній системі основні бенефіціари 
такої підтримки – це електрогенеруючі під-
приємства. Виробники обладнання не отри-
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мують прямих вигод від такого стимулювання. 
Крім того, локальні виробники фокусуються 
на внутрішньому ринку та залишаються враз-
ливими перед регуляторними змінами в кра-
їні. Зі зміною ринкової кон’юктури в Україні їм 
буде складніше переорієнтуватись на зов-
нішні ринки, що загрожує згортанням такого 
виробництва. Стимулювання безпосередньо 
виробників, а не генерації за використання ло-
кального обладнання, дозволить першим буду-
вати сталий бізнес, який користується попитом 
за межами країни, експортує продукцію та є 
конкурентоспроможним на світовому ринку. 
Таке стимулювання може мати форму подат-
кових послаблень, податкових канікул, прямих 
субсидій, дешевого кредитування тощо.

Рекомендації

  залишити надбавку лише для «зеленого» 
тарифу;

  відмовитись від кінцевого строку надання 
надбавки до 2024 року;

  прив’язати рішення про припинення дії цьо-
го механізму відповідно до настання певних 
ринкових умов;

  розглянути можливість прямого стимулю-
вання виробників українського обладнання 
для електростанцій ВДЕ.

2. СИСТЕМА «ЗЕЛЕНОГО» ТАРИФУ

  Гарантії для об’єктів електрогенерації ВДЕ 
на стадії девелопменту.

Чи не найголовнішим питанням ринку був ме-
ханізм гарантування «зеленого» тарифу для 
існуючих станцій та для девелоперів, які вже 
розпочали розробку проектів та вклали кошти. 

Відповідно до всіх запропонованих законо-
проектів, тарифи для вже введених в експлу-
атацію станцій залишаються без змін. Для 
компаній, які почали девелопмент станцій 
ВДЕ, передбачене закріплення діючих на сьо-
годні «зелених» тарифів відповідно до дати 
введення в експлуатацію - шляхом підпи-
сання попередніх договорів купівлі-продажу 
електричної енергії за «зеленим» тарифом до 
початку дії нової системи підтримки.

Щоб закріпити право на «зелений» тариф за 
діючими на сьогодні ставками девелоперу 
необхідно при підписанні договору підтвер-
дити право власності або право користуван-
ня ділянкою, подати декларацію про початок 
будівельних робіт та договір на приєднання 
до мереж. Згідно із п. 4 ст. 71 Закону України 
«Про ринок електричної енергії», «...гаранто-
ваний покупець, тобто ДП «Енергоринок», зо-
бов’язаний укласти договір купівлі-продажу 
електричної енергії у будь-який час до початку 
будівництва та/або введення в експлуатацію» 
після надання вказаних документів. 

Саме це положення слугує гарантією «зелено-
го» тарифу для інвесторів та створює підстави 
для захисту їх інтересів у судовому порядку у 
випадку відмови ДП «Енергоринок» в укла-
денні договору.

Проте, згідно з чинною редакцією пункту 1 
Перехідних положень ЗУ «Про ринок елек-
тричної енергії» стаття 71 набуває чинності з 
1 липня 2019 року. Відтак, сьогодні ДП «Енер-
горинок» не має чіткого зобов’язання підпи-
сувати попередній договір купівлі-продажу 
електроенергії за «зеленим» тарифом.

Наразі, НКРЕКП спробувала усунути даний 
ризик шляхом внесення змін до примірного 
Договору про купівлю-продаж електричної 
енергії між ДП «Енергоринок» та суб’єктом го-
сподарювання, що виробляє електроенергію 
з альтернативних джерел. Згідно, постанови 
від 14.09.2017 р. №11189, примірна редакція 
договору доповнена положеннями аналогіч-
ними ст. 71 Закону України «Про ринок елек-
тричної енергії». Наразі, НКРЕКП позиціонує 
дані положення як гарантію укладення попе-
редніх договорів.

Проте, такий підхід створює ризики для ін-
весторів у проекти ВДЕ.

По-перше, примірна редакція договору не є 
остаточною і може бути змінена у процесі пе-
реговорів. Тобто, до офіційного підписання, 
примірний договір, затверджений постановою 
НКРЕКП, є зразковим документом та не ство-
рює жодних обов’язків для ДП «Енергоринок». 

9 www.nerc.gov.ua/?id=27543
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Відтак, його положення не можуть слугувати 
достатньою гарантією інтересів інвестора.

По-друге, до вступу в силу ст. 71 Закону Украї-
ни «Про ринок електричної енергії» порядок 
укладення договору про купівлю-продаж 
електричної енергії за «зеленим» тарифом 
регулюється ст.15 Закону України «Про елек-
троенергетику»10 та Договором між члена-
ми оптового ринку електроенергії України 
(ДЧОРЕ)11.

Згідно п.1.1. ДЧОРЕ, ДП «Енергоринок» укладає 
двосторонні договори купівлі-продажу елек-
троенергії з учасниками ринку на розвиток та 
на виконання ДЧОРЕ. Тобто, згідно з цим по-
ложенням, ДП «Енергоринок» може укласти 
договір з оператором станції ВДЕ після набут-
тя ним статусу члена Оптового ринку електро-
енергії. У свою чергу, для отримання такого 
статусу необхідно введення станції ВДЕ в екс-
плуатацію та отримання ліцензії НКРЕКП (див. 
п. 1.2. додатку 6 ДЧОРЕ).

Відтак , хоча у девелоперів є теоретична мож-
ливість підписати попередній договір, гаран-
тію підписання вони не зможуть отримати до 
1 липня 2019 року. До цієї дати ДП «Енерго-
ринок» має підстави для відмови в укладенні 
попередніх договорів без порушення прямих 
норм закону. Натомість після 1 липня 2019 
року, всі нові об’єкти без попередньо підписа-
них договорів будуть підпадати під нові запро-
поновані правила – менші «зелені» тарифи 
та зобов’язання брати участь в аукціонах для 
станцій вище певної потужності.

Крім того, текст законопроекту слід доповни-
ти «зеленими» тарифами, які будуть чинні для 
девелоперів, які підписали попередній договір 
до зазначеної дати та закріпили своє право на 
поточну систему тарифів.

Рекомендації

  встановити дату вступу в законну силу по-
ложень статті 71 ЗУ «Про ринок електричної 
енергії» як таких, що зобов’язують ДП «Енер-
горинок» укладати попередні договори з мо-

10  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/575/97-
%D0%B2%D1%80/page2

11 http://er.gov.ua/doc.php?f=2543

менту прийняття законопроекту про зміни до 
системи державної підтримки ВДЕ;

  зобов’язати НКРЕКП розробити та затверди-
ти незмінний та обов’язковий до підписання 
з боку ДП «Енергоринок» договір на купів-
лю-продаж електроенергії для виробників 
електроенергії з відновлюваних джерел;

  доповнити законопроект пунктом з опи-
сом величин «зелених» тарифів, що за-
стосовуються для суб’єктів господарської 
діяльності, які підписали попередній договір 
купівлі-продажу електроенергії до визначе-
ної дати та закріпили своє право на чинні за 
поточною редакцією тарифи.

 Порядок надання «зелених» тарифів

Законопроектами 8449, 8449-1,3,5,6 пропо-
нується внести зміни до Закону України «Про 
Національну комісію, що здійснює державне ре-
гулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг», а саме виключити рішення про вста-
новлення «зелених» тарифів з переліку питань, 
що вирішуються на відкритих обговореннях.

Оскільки «зелені» тарифи визначені на рівні 
Закону, НКРЕКП на сьогодні виносить рішен-
ня лише формату «надати/не надати» тариф, 
і лише на відкритих обговореннях. Такий 
процес відбувається не з тією регулярністю, 
яку може очікувати ринок. Процес прийнят-
тя рішення про надання «зелених» тарифів 
є стандартизованим адміністративним про-
цесом, який слід було б пришвидшити. Адже 
затримка надання «зеленого» тарифу коштує 
інвесторам недоотриманого доходу.

Пропозиція законодавців пришвидшить вста-
новлення тарифів для електростанцій ВДЕ, 
оскільки це процес технічний і чітко структу-
рований, що не потребує обов’язкової уваги з 
боку членів НКРЕКП. Але на додачу до поточ-
них редакцій, законопроектом слід було б чіт-
ко визначити строки прийняття рішень щодо 
«зелених» тарифів та зобов’язання НКРЕКП 
оновити відповідно до закону постанову про 
порядок надання «зеленого» тарифу. 

 Зміна ставок «зелених» тарифів

Автори 5 із 8 законопроектів передбачи-
ли зміни до величини «зелених» тарифів  
(див. таблицю 7). В обґрунтуваннях до зако-
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нопроектів зазначається що причиною для 
зниження тарифів є «надлишкове цінове на-
вантаження для споживачів електричної енергії 
України, яке буде надалі стрімко зростати з вве-
денням в експлуатацію нових електростанцій», 
а також що «в Україні спостерігається аналогічна 
до світових тенденція до зменшення капіталь-
них витрат». Будь-яких фінансово-економічних 
розрахунків, які б відображали прогнози або 
оцінювали ризики, авторами надано не було.

Як видно із порівняння, автори більшості зако-
нопроектів поділяють необхідність зниження 
тарифів для комерційних наземних СЕС, в мен-
шій мірі – для відносно менших за потужністю 

дахових СЕС. Лише 3 законопроекти пропону-
ють зменшення тарифів для великих ВЕС.

Одну з основних проблем, яка історично скла-
лась із системою «зелених» тарифів, жоден 
законопроект не вирішує. А саме - законодав-
чо встановлені ставки тарифів, що не дозво-
ляє ефективно та швидко підлаштовуватись 
під світову ринкову кон’юктуру та що привело 
до того самого «значного фінансового наван-
таження» на ринку. 

Іншою проблемою є географічний дисба-
ланс розміщення проектів СЕС та ВЕС, які у 
більшості сьогодні тяжіють до півдня Украї-

Тип 
станції

Потужність
Законо- 
проект

01.01.2017 
- 

31.03.2019

01.04.2019 
– 

30.06.2019

01.07.2019 
- 

31.12.2019

01.01.2020 
- 

31.12.2024

01.01.2025 
- 

31.12.2029

Зміна у 2020 
відносно чинної 

системи

СЕ
С 

н
аз

ем
н

і

всі чинний 0.1502 0.1352 0.1201

всі 8449 0.1502 0.1050 0.0899 -22%

всі 8449-1 0.1502 0.1201 0.1050 -11%

всі 8449-2 0.1502 0.1352 0.1201 0%

всі 8449-3 0.1502 0.1352 0.1201 0%

> 3МВт 8449-5 0.1502 0.0813 0.0813 0.0722 -40%

всі 8449-6 0.1502 0.1050 0.1050 0.0948 -22%

всі 8449-7 0.1502 0.1050 0.0899 -22%

СЕ
С 

н
а 

д
ах

ах
/ф

ас
ад

ах

всі чинний 0.1637 0.1475 0.1309

всі 8449 0.1637 0.1147 0.0980 -22%

всі 8449-1 0.1637 0.1309 0.1147 -11%

всі 8449-2 0.1637 0.1475 0.1309 0%

всі 8449-3 0.1637 0.1475 0.1309 0%

всі 8449-5 0.1637 0.1147 0.0980 -22%

всі 8449-6 0.1637 0.1147 0.1147 0.1034 -22%

всі 8449-7 0.1637 0.1475 0.1309 0%

В
Е

С 
(о

д
и

н
и

чн
а 

п
от

уж
н

іс
ть

 ≥
2 

М
В

т)

всі чинний 0.1018 0.0905 0.0792

всі 8449 0.1018 0.0905 0.0792 0%

всі 8449-1 0.1018 0.0813 0.0711 -10%

всі 8449-2 0.1018 0.0905 0.0792 0%

всі 8449-3 0.1018 0.0905 0.0792 0%

всі 8449-5 0.1018 0.0759 0.0759 0.0662 -16%

всі 8449-6 0.1018 0.0905 0.0792 0%

всі 8449-7 0.1018 0.0813 0.0711 -10%

Таблиця 7.  Запропоновані зміни до тарифів промислових СЕС та ВЕС, євро/кВт·год

Джерело: законопроекти 8449, 8449-1 – 7, розрахунки DiXi Group
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ни. Різниця інсоляції між північчю та півднем 
України досягає до 30%, що відображається 
на фінансових показниках проектів. Вітровий 
потенціал також найбільший у приморських 
регіонах. Законопроект 8449-5 адресує цю 
проблему, пропонуючи запровадити окремі 
ставки тарифів для проектів наземних СЕС 
для 4 географічних зон. Така ідея є однознач-
но позитивною та дозволить розвиватись 
сектору більш збалансовано у розрізі гео-
графічного покриття. Залишається відкритим 
питання чи достатніми є умови підтримки для 
ВЕС для регіонів, в яких на сьогодні вонине 
будуються активно.

Рекомендації

  базувати розрахунки ставок «зелених» тари-
фів на фінансово-економічних розрахунках, 
які необхідно додати до пояснювальної за-
писки;

  врахувати різницю в рівні сонячної інсоляції 
за географічним принципом при встановлен-
ні «зелених» тарифів для промислових СЕС.

  Особливості системи «зелених» тарифів 
за технологіями та потужностями станцій

Україна не враховує особливості та різні пи-
томі вартості проектів відповідно до їх потуж-
ностей (див. таблицю 8). Через це і виникає 
дисбаланс між кількістю великих і малих про-
ектів ВДЕ, як зазначено у розділі I. Політики 
підтримки має бути збалансованою. І для цьо-
го слід переглянути підходи до диференціації 
величин «зелених» тарифів.

Мала вітрогенерація

Як зазначалось в розділі I, на сьогодні до ОЕС 
України за «зеленим» тарифом приєдані лише 
дві станції із вітрогенераторами малої потуж-
ності. Можливою причиною для цього можуть 

Країна СЕС (дахові) СЕС (наземні) ВЕС Біомаса (біогаз*) Малі ГЕС

Німмечина**

0–10 кВт

10–40 кВт

40–750 кВт

до 750 кВт
0–50 кВт

>50 кВт

0–150 кВт

150 –500 кВт

500–5 МВт

5–20 МВт

0–500 кВт

500–2 МВт

2–5 МВт

5–10 МВт

10–20 МВт

20–50 МВт

> 50 МВт

Франція***

0–9 кВт

9–36 кВт

36–100кВт

виключно аукціони <500 кВт
0–80 кВт

80–500 кВт

за перепадами 
висот

Великобританія****

0–10 кВт

10–50 кВт

50–250 кВт

250 кВт–1 МВт

1 МВт– 5 МВт

0–50 кВт

50–100 кВт

100 кВт–1.5 МВт

1.5–5 МВт

0–250 кВт

250–500 кВт

500 кВт–5 МВт

0–100 кВт

100–500 кВт

500 кВт–2 МВт

2 МВт–5 МВт

Україна
не 

диференціюється
не 

диференціюється

за типами 
генеруючих 
установок

не 
диференціюється

0–200 кВт

200 кВт–1 МВт

1 МВт–10 МВт

Таблиця 8.  Підходи деяких європейських країн до диференціації «зелених» тарифів для 
станцій ВДЕ

* для Великобританії 
 **https://bmwi.de/Redaktion/EN/Downloads/renewable-energy-sources-act-2017.pdf?__blob=publicationFile&v=3 

  ***https://cre.fr/Transition-energetique-et-innovation-technologique/Soutien-a-la-production/Dispositifs-de-soutien-aux-EnR 
  ****https://www.ofgem.gov.uk/environmental-programmes/fit/fit-tariff-rates 

 
Джерело: DiXi Group
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бути відносно малі «зелені» тарифи для стан-
цій такого типу. В той час, як для малих ГЕС за-
лишається логіка вищих тарифів для станцій 
меншої потужності, для ВЕС логіка визначен-
ня тарифу перекручена (див. таблицю 9). 

Для ВЕС саме обрана технологія та розмір 
вітрогенератора в першу чергу диктують 
вартість проекту. Із зменшенням одиничної 
потужності генераторів зростає вартість про-
екту в розрахунку на одиницю потужності12. 
Крім того, відповідно до стандарту Міжнарод-
ної електротехнічної комісії IEC 61400-213 малі 
вітрогенератори визначаються потужністю до 
50 кВт, а деякі країни в середньому тяжіють 
до визначення малих вітрогенераторів до 100 
кВт. Відповідно до діючої системи підтримки в 
Україні, градації потужності до 600 кВт не де-
талізовані, що також може негативно вплива-
ти на інтерес інвесторів.

Отже, дані ринку сигналізують про те, що 
умови для розвитку малої вітрогенерації не-
достатньо цікаві для інвесторів. Причиною 
цього, окрім розміру тарифів, можуть бути й 
інші – складність приєднання невеликих об’єк-
тів до мереж, відсутність бізнес-моделей крім 
продажу по «зеленому» тарифу, відсутність 
комбінованого тарифу для СЕС та ВЕС тощо. 
Варто приділити більше уваги цьому сектору 
генерації ВДЕ.

12  https://issuu.com/wwindea/docs/swwr2016-
summaryr?embed_cta=read_more& 
embed_context=embed&embed_domain=www.wwindea.
org&embed_id=3434498%25252F49623320

13  https://collections.iec.ch/std/series/iec61400-
2%7Bed3.0%7Den.nsf/doc.xsp?open&documentId=E6E2B
42DB46F6F2CC1257CD6005860F5

 Біоенергетика

Для електрогенерації з використанням біома-
си та біогазу характерна схожа до інших тех-
нологій залежність середньої вартості проекту 
від потужності станції. Але ні чинна система, ні 
запропоновані законопроектами рішення не 
запроваджують змін до підтримки цього типу 
станцій.

Як свідчить статистика, біоенергетика займає 
незначну частку ринку виробництва електро-
енергії на сьогодні – 9.3% від генерації з ВДЕ 
та 0.1% від загального виробництва у 2017 році. 
Такі станції відрізняються від інших типів гене-
рації ВДЕ високим коефіцієнтом використан-
ня встановленої потужності (КВВП). Тому такі 
станції важливі для енергосистеми, оскільки 
їх електрогенерація є прогнозованою, і вони 
можуть грати важливу роль у балансуванні (не 
кажучи вже про потенціал когенерації). Хоча із 
запуском балансуючого та внутрішньодобо-
вого ринку для біоенергетики з’являться нові 
можливості, на даному етапі розвитку ринку 
слід проаналізувати причини повільного роз-
витку цього сектору.

Послідовною позицією гравців ринку є не-
обхідність перегляду «зелених» тарифів для 
біоелектростанцій у бік збільшення14, із вра-
хуванням градації відповідно до потужності 
установок. Варто прислухатись до позиції де-
велоперів та провести незалежну оцінку їх 
економічних розрахунків, які можуть лягти в 
основу визначення нових ставок «зелених» 
тарифів. 

14  http://uabio.org/uabio-news/3585-uabio-letter-to-the-
green-tariff-improvement

Таблиця 9.  Порівняння тарифів для ВЕС та ГЕС за розмірами станцій

Тип станції ВДЕ Тарифи, євро/кВт·год Порівняння із найвищим тарифом

ВЕС (генератори до 600 кВт) 0.0582 -43%

ВЕС (генератори 600 кВт - 2 МВт) 0.0679 -33%

ВЕС (≥ 2 МВт) 0.1018

Мікро ГЕС (до 100 кВт) 0.1745 67%

Міні ГЕС (до 1 МВт) 0.1395 34%

Мала ГЕС (до 10 МВт) 0.1045

Джерело: ЗУ «Про альтернативні джерела енергії» , розрахунки DiXi Group

https://collections.iec.ch/std/series/iec61400-2%7Bed3.0%7Den.nsf/doc.xsp?open&documentId=E6E2B42DB4
https://collections.iec.ch/std/series/iec61400-2%7Bed3.0%7Den.nsf/doc.xsp?open&documentId=E6E2B42DB4
https://collections.iec.ch/std/series/iec61400-2%7Bed3.0%7Den.nsf/doc.xsp?open&documentId=E6E2B42DB4
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Рекомендації

  переглянути діючі ставки «зеленого» тари-
фу для ВЕС з генераторами одиничною по-
тужністю до 2 МВт на предмет визначення їх 
економічної привабливості;

  розглянути запровадження додаткових сти-
мулів для малої вітрогенерації;

  запровадити градацію електростанцій, що 
використовують біомасу та біогаз, за потуж-
ностями;

  переглянути діючі ставки «зеленого» та-
рифу для біоелектростанцій з урахуванням 
різних потужностей.

  Перспективи для малої та середньої гене-
рації 

Підвищення граничної потужності електро-
станцій для домогосподарств

На сьогодні, лише домогосподарства  
(див. діаграма 9) мають доступ до спрощеної 
процедури надання «зеленого» тарифу, яка 

Без електроопалення З електроопаленням

Середнє місячне споживання, кВт·год* 160 1039

Середнє річне споживання, кВт·год 1,920 12,468

Генерація СЕС 30 кВт, кВт·год на рік:

північ 33,000

південь 42,000

Коефіцієнт покриття споживання 17.2 - 21.9 2.6 – 3.4

Генерація ВЕС 30 кВт, кВт·год на рік 80,000

Коефіцієнт покриття споживання 40 6.4

Таблиця 10.  Споживання електроенергії побутовими споживачами та генерація установок 
ВДЕ до 30 кВт

* http://www.nerc.gov.ua/?id=32027

Джерело: дані НКРЕКП за 2017 рік, розрахунки DiXi Group

Джерело: дані Держенергоефективності, розрахунки DiXi Group

Діаграма 9. Встановлена потужність за розмірами станцій ВДЕ
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відрізняється від процедури для комерцій-
них станцій наступним:

  автоматичне надання тарифу відповідно 
до дати введення в екплуатацію станції, без 
розгляду комісією НКРЕКП;

  продаж електроенергії без ліцензії;

  продаж електроенергії у розмірі різниці 
електроенергії між генерацією та внутріш-
нім споживанням (принцип “net metering”);

  викуп електроенергії операторами систем 
розподілу (ОСР)

Ініціативи з підвищення граничної потуж-
ності для побутових електростанцій ВДЕ 
фізичних осіб, які можуть продавати елек-
троенергію в мережу за «зеленим» та-
рифом, виглядають сумнівно. Станції в 
межах домогосподарств вище 30 кВт - це 
надлишкові потужності, а також пробле-
ми з точки зору як технічної спроможності 
мереж, так і викривлення принципу само-
забезпечення. Важко буде знайти домогос-
подарство із піком місячного споживання в 
500 кВт, не кажучи вже про 1 МВт. 

Згідно зі статистикою споживання електро-
енергії побутовими споживачами, побутова 
станція до 30 кВт незалежно від технології у 
більшості випадків здатна повністю покривати 
власне споживання та є достатньо вигідною 
для власників (див. таблицю 10). Підвищення 
граничної потужності для побутових спожива-
чів вище 30 кВт створить умови для зловжи-
вання системою підтримки та може спричинити 
проблеми із мережами.

Проте проблемою залишається недостат-
ня розвиненість сектору побутових ВЕС, які 
продають надлишки за «зеленим» тарифом. 
Варто проаналізувати достатність величини 
«зеленого» тарифу для них, а також розгляг-
нути додаткові підходи стимулювання, напри-
клад єдиний тариф для комбінованих станцій 
«СЕС + ВЕС» для домогосподарств.

Підтримка малих станцій ВДЕ для 
юридичних осіб за спрощеної процедурою

4 законопроекти пропонують підвищен-
ня максимальної потужності для СЕС та ВЕС, 
встановлених домогосподарствами. 3 з цих 

законопроектів також пропонують розшири-
ти спрощену процедуру надання «зеленого» 
тарифу для юридичних осіб (див. таблицю 11). 
Для цієї групи станцій також пропонуєть-
ся ввести окремі ставки «зелених» тарифів  
(див. таблицю 12).

Таблиця 11.  Пропозиції щодо розширення 
спрощених процедур надання 
«зелених» тарифів

Законо-
проект

Гранична 
потужність

Домо-
господар-

ства

Юридичні 
особи

8449 500 кВт так так

8449-3 50 кВт так ні

8449-5 100 кВт так так

8449-6 1000 кВт так так

Джерело: законопроекти 8449, 8449-1 – 7, DiXi Group

Автори законопроектів не надають чіткої ар-
гументації щодо критеріїв вибору граничних 
потужностей – лише наводять розрізнений 
досвід деяких європейских країн. Таким чи-
ном, важко оцінити яка частина ринку стане 
бенефіціаром такої системи підтримки, а та-
кож як це може відобразитися на наванта-
женні розподільних мереж. 

Одним з головних ризиків цієї пропозиції є мож-
ливість дроблення великих проектів сонячної 
генерації девелоперами на декілька малих до 
нової граничної величини потужності під «зе-
лений» тариф, особливо у випадку обмежень 
у 500 кВт або 1 МВт. Це може відбуватись зав-
дяки оформленню окремих юридичних осіб 
з мінімальним внутрішнім споживанням. Без 
чітких обмежень щодо місцезнаходження та-
ких станцій та характеру приєднання до ме-
реж інвестори будуть схильні шукати методи 
обійти аукціони через такі малі проекти. Для 
унеможливлення такого зловживання потріб-
ні регуляторні обмеження, формулювання 
яких буде покладено на НКРЕКП. 

Принцип «net-metering», продаж електрое-
нергії без ліцензії, автоматичне надання та 
вищі тарифи слід застосовувати лише для 
станцій, які за своєю метою мають не виключ-
но комерційну діяльність з продажу електро-
енергії, а задоволення власного споживання. 
Таких суб’єктів на ринку електроенергії нази-
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вають «проз’юмерами» (англ. prosumer, від 
producer (виробник) та consumer (споживач)). 

Клас проз’юмерів варто визнати на рів-
ні законодавства та запровадити для них 
спрощені процедури підтримки. Додаткові 
обов’язкові вимоги для визначення про-
з’юмерів унеможливлять зловживання спро-
щеними процедурами з боку комерційних 
станцій і стимулюватимуть використання 
ВДЕ саме для самоспоживання в першу чер-
гу. Це дозволить розвиватись розподіленій 
генерації із всіма витікаючими позитивними 
ефектами. Такими вимогами можуть бути:

  розміщення станцій: 

  наприклад ті які будуються на дахах, 
фасадах, вбудовані (BIPV) тощо

  в межах території існуючих підпри-
ємств, 

  підключення не окремо до ліній передачі 
ОСР з окремою точкою обліку, а через існу-
ючу мережу будівлі або комплексу будівель. 

Малі ж станції, що будуються не для задово-
лення власних потреб у електроенергії, а з ме-
тою продажу в мережу, не слід звільняти від 
ліцензійних вимог. Але залишається питання 
у визначенні граничного розміру для малих 
станцій ВДЕ із спрощеними процедурами.

Підходи до визначення малої генерації ВДЕ 

Відповідно до чинного законодавства, є де-
кілька підходів до визначення розмірів елек-
трогенеруючих установок. 

В Законі України «При ринок електричної енер-
гії» визначено термін «розподілена генерація» 
- електростанція потужністю до 20 МВт. 

Відповідно до Кодексу системи передачі15, 
об’єкти електрогенерації, що приєднуються до 
системи передачі, поділяються за 4 типами ге-
неруючих установок із різними технічними ви-
могами до них (див. таблицю 13). Кодекс систем 
розподілу при приєданні генеруючих одиниць 
до мереж ОСР також керується наведеною 
вище класифікацією. При цьому для устано-
вок типу A виставляється найменша кількість 
технічних вимог, що буде прямо впливати на 
питому вартість таких проектів на одиницю по-
тужності .

Таблиця 13.  Типи генеруючих установок за 
Кодексом системи передачі

Тип Потужність
Напруга в точці 

приєднання

A ≤1 МВт < 110 кВ

B 1 – 20 МВт < 110 кВ

C 20 – 75 МВт < 110 кВ

D
> 75 МВт 
будь-яка

< 110 кВ  
≥ 110 кВ

На капітальні витрати проектів електрогене-
руючих установок ВДЕ, окрім безпосередньо 
вартості генеруючого обладнання, вплива-
ють як ліцензійні вимоги, що підвищують 
операційні витрати проектів, так і вартість 
приєднання до електромереж. Остання в 
Україні розрізняється за двома типами при-
єднання: стандартним та нестандартним.

Відповідно до Закону України «Про ринок елек-
тричної енергії», стандартне приєднання дифе-
ренціюється за двома ступенями потужності 
– до 16 кВт, та від 16 до 50 кВт включно. Для кож-

15  http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0309874-18

Джерело: законопроекти 8449, 8449-1 – 7, розрахунки DiXi Group

Таблиця 12.  Пропозиції щодо розміру «зелених» тарифів для малих СЕС, євро/кВт·год

Тип 
станції

Потужність
Законо- 
проект

01.01.2017 
- 

31.03.2019

01.04.2019 
– 

30.06.2019

01.07.2019 
- 

31.12.2019

01.01.2020 
- 

31.12.2024

01.01.2025 
- 

31.12.2029

Зміна у 2020 
відносно чинної 

системи

СЕ
С 

(n
et

 
m

et
er

in
g)

≤30 кВт чинний 0.1809 0.1626 0.1449

30-500 кВт 8449 0.1809 0.1265 0.1088 -22%

30-100 кВт 8449-5 0.1809 0.1265 0.1088 0.1809 -40%

30-1000 кВт 8449-6 0.1809 0.1265 0.1265 0.1142 -22%
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ного ступеня визначається відповідна ставка за 
приєднання в розрахунку на 1 кВт потужності, 
яка буде впливати на сукупну вартість проекту. 

Нестандартне приєдання застосовується для 
всіх електроустановок потужністю вище 50 
кВт, але вартість такого приєднання прямо не 
диференціюється за потужністю. Нова мето-
дика для розрахунку питомих витрат нестан-
дартного приєдання на 1 кВт все ще у розробці. 
Але відповідно до Кодексу систем розподілу16, 
строки надання послуги з нестандратного при-
єднання диференційовані відповідно до по-
тужностей (див. таблицю 14). Строки надання 
послуг також матимуть вплив на економічні по-
казники проекту.

Таблиця 14.  Диференціація нестандартного 
приєднання по граничних 
строках виконання

Потужність Строк (днів)

≤160 кВт 120

160 – 400 кВт 230

400 кВт – 1 МВт 280

1 МВт – 5 МВт 350

> 5 МВт
згідно з проектною 

документацією

Кодекс систем розподілу також передбачає, 
що приєднання генеруючих потужностей 
вище 20 МВт здійснюється на підставі техні-
ко-економічного обгрунтування вибору схеми 
приєднання. Також виробники електричної 
енергії, які приєднані до системи розподілу 
та потужність яких складає від 1 до 20 МВт є 
суб’єктами середнього рівня у складі структу-
ри централізованого диспетчерського управ-
ління ОЕС України. Отже, до їх обладнання та 
роботи висувається більше вимог.

Відповідно до Керівних принципів Європей-
ської Комісії щодо державної допомоги на 
захист навколишнього природного середови-
ща та енергетику на 2014–2020 роки (2014/C 
200/01)17, державна підтримка має визнача-
тись за результатом конкурентних процедур 
та надаватись для станцій ВДЕ потужністю 

16 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0310874-18
17  www.eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52014XC0628%2801%29

вище 500 кВт та окремо для вітрових станцій 
потужністю вище 3 МВт (або 3 чи більше гене-
руючих установок). 

Застосування обов’язкової участі в нових 
конкурентних процедурах для установок по-
тужністю вище 500 кВт у найближчий час 
може бути сприйнято українським ринком 
ВДЕ негативно. Слід передбачити перехідний 
період із вищими граничними потужностями. 

Виходячи із аналізу міжнародної практики та 
існуючого законодавства України, можна за-
пропонувати наступну диференціацію елек-
трогенеруючих установок :

Клас генерації Потужність

мікро ≤50 кВт

мала 50 кВт-500 кВт

середня 500 кВт-20 МВт

велика >20 МВт

Але спрощений механізм «зеленого» тарифу 
не означає рекомендацію надання його мікро 
та малій генерації. Для цього слід проаналі-
зувати ринок та ідентифікувати потенційних 
бенефіціарів такої системи. Їх характер та 
встановлена потужність може значно відріз-
нятись у розрізах місто-сільська місцевість, а 
також за характером господарської діяльно-
сті непобутових споживачів. Орієнтиром для 
визначення граничної потужності для спро-
щеної процедури може бути 160 кВт (за ре-
зультами аналізу вище). Для більш точного 
аналізу слід використати статистичні дані по 
всій Україні щодо середньої потужності під-
ключень непобутових споживачів до елек-
тричних мереж.

ПЕРЕВАГИ

  Заохочення до розподіленої генерації та 
економного споживання електроенергії 
малими гравцями ринку

Малий та середній бізнес, за аналогією із до-
могосподарствами при існуючій моделі, змо-
же встановлювати власну сонячну та вітрову 
генерацію для задоволення потреб та про-
давати надлишки виробленої електроенергії 

17  www.eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52014XC0628%2801%29
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в мережу. Це хороший поштовх до розвитку 
розподіленої малої генерації, що також набли-
зить генерацію до споживача. 

Такий механізм сприятиме розвантаженню 
розподільних мереж у віддалених участках 
енергосистеми, а також створить для місце-
вого бізнесу додатковий грошовий потік, а для 
місцевих органів влади – додаткові податкові 
надходження до бюджетів. 

Для того, щоб ці норми запрацювали на прак-
тиці, від НКРЕКП необхідні будуть постанови, 
які опишуть спрощені процедури і дозволять 
підключати такі установки юридичних осіб без 
ліцензії на виробництво електроенергії.

НЕДОЛІКИ

  Відсутність «зеленого» тарифу для 
комбінованованих систем генерації 
«СЕС + ВЕС»

Запроваджуючи спрощені процедури для малої 
розподіленої генерації – проз’юмерів, стимулю-
ється самоспоживання енергії. Головна мета 
таких об’єктів – це покриття власного графіку 
споживання. Єдина технологія, СЕС чи ВЕС, не 
дозволяє ефективно досягати цієї мети без за-
лучення дорогих систем накопичення енергії. 
Комбінація вітрогенераторів та сонячних пане-
лей дає більш рівний графік генерації протягом 
року, що дозволяє споживати більше згенеро-
ваної енергії, і крім того полегшує балансуван-
ня мережі. Запровадження тарифу для систем 
«СЕС + ВЕС» для проз’юмерів дозволить як до-
могосподарствам, так і суб’єктам господарю-
вання використовувати переваги розподіленої 
генерації у повній мірі.

Розрахунок такого тарифу варто прив’язати 
до коефіцієнтів використання встановленої 
потужності малих фотовольтаїчних систем та 
малих вітрогенераторів.

  Невикористання потенціалу генерації 
для ОСББ.

Запровадження окремих відносно вищих «зе-
лених» тарифів та спрощених процедур його 
надання для малої генерації юридичних осіб 
може бути привабливим для ОСББ. Доходи від 
продажу електричної енергії можуть викорис-
товуватись для фінансування енергомодер-

нізацію та утримання будівель. Стримуючим 
фактором може бути їх статусу неприбутко-
вості та позиція Державної фіскальної служби 
щодо операцій неприбуткових ОСББ з про-
дажу електроенергії. Крім того, відповідно до 
нового Кодексу систем розподілу і можливіс-
тю для ОСББ реєструвати власні малі системи 
розподілу, це може створити нові можливості 
та бізнес-моделі для співвласників будинків.

Варто приділити більше уваги цій групі потен-
ційних бенефіціарів та, можливо, віділити їх в 
окрему групу для отримання «зелених» тари-
фів. Площа дахів сучасних багатоповерхових 
будинки не дозволять повністю покривати спо-
живання всіх квартир виключно генерацією із 
даховою СЕС. Але стимулювання встановлен-
ня на існуючих та новозбудованих будівлях 
сонячної генерації стимулюватиме розвиток 
розподіленої генерації всередині міст. 

Запровадження спрощених умов, таких як 
продаж електроенергії без ліцензії та облік за 
принципом «net metering» у розмірі різниці 
між генерацією та внутрибудинкового спожи-
вання (без урахування споживання мешкан-
цями квартир, оскільки це різні особи і точки 
обліку) дасть для ОСББ нові можливості для 
розвитку, а також дозволить зменшити не-
обхідні інвестиції для модернізації пропускної 
спроможності мереж у містах із зростанням 
споживання електроенергії. 

В цілому, ринок позитивно сприйме запропоно-
вану новацію щодо підтримки малої генерації. 
Стримуючими факторами розвитку розподіле-
ної генерації були саме вимоги до створення 
юридичної особи, ліцензування, вартість при-
єднання та всі витрати що супроводжують про-
цес будівництва станцій. Це здорожчує подібні 
проекти, розтягує строк їх реалізації, і навіть при 
існуючому «зеленому» тарифі не стимулює цей 
сектор до активного розвитку.

Рекомендації

  залишити межу потужності для станцій ВДЕ 
побутових споживачів на рівні 30 кВт;

  запровадити деталізацію ставок «зелених» 
тарифів для об’єктів малої та середньої ге-
нерації ВДЕ;

  визначити термін «проз’юмер» та вимоги 
для визнання таким;
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  визначити граничну потужність для спроще-
ної процедури надання «зеленого» тарифу 
відповідно до статистичних даних потуж-
ностей непобутових споживачів;

  запровадити для об’єктів генерації ВДЕ юри-
дичних осіб-проз’юмерів окремі «зелені» та-
рифи та спрощені процедури його надання;

  визнати ОСББ як проз’юмерів, запровадити 
для них окремі «зелені» тарифи та спроще-
ні процедури із врахуванням особливостей 
їх функціонування, а також не обмежувати 
граничний розмір станцій ВДЕ побудованих 
в межах будівель;

  запровадити «зелені» тарифи для комбінова-
них установок «СЕС+ВЕС» для проз’юмерів.

 Строк надання «зеленого» тарифу

Головним недоліком чинної системи підтримки 
у вигляді надання «зеленого» тарифу є строк 
його надання. Обмеження строку підтримки 
до 31 грудня 2029 року, тобто на період, в який 
ставки тарифів постійно знижуються, сьогодні 
змушує ринок якнайшвидше реалізувати про-
екти ВДЕ. Можливість отримати «зелений» 
тариф продовжить існувати до 2030 року, 
але він не гарантуватиме окупність проектів 
до закінчення його дії. Можна припустити, 
що після 2021-2022 року більшість проектів, 
що претендуватимуть на «зелений» тариф 
втратять привабливість. Фінансові інституції 
можуть відмовляти у кредитуванні проектів із 
горизонтом прогнозування грошових потоків 
меншим за 10 років. Єдиним фактором прива-
бливості буде лише зменшення споживання 
електроенергії з мережі, але тільки за умови 
що вартість електроенергії з ринку буде ви-
щою за собівартість із власної станції на ВДЕ. 

Лише один з усіх законопроектів, 8449-6, про-
понує наступні зміни до строків надання «зе-
леного» тарифу:

  для СЕС, ВЕС до 1 МВт, введених в експлуата-
цію після 01.01.2020 року - 20 років з момен-
ту надання «зеленого» тарифу;

  для БіоЕС, малих ГЕС від 1 МВт до 10 МВт, вве-
дених в експлуатацію після 01.01.2020 року - 15 
років з моменту надання «зеленого» тарифу.

Відмова авторів законопроектів переглядати 
термін дії «зеленого» тарифу де-факто спря-
мована на те, щоб зробити цю систему під-

тримки неприбавливою для інвесторів і не 
залишити їм альтернатив окрім як участь в 
тарифних аукціонах. В теорії це дозволить 
якнайшвидше почати отримувати більш де-
шеву електроенергію із ВДЕ, але, як зазна-
чено у подальшому аналізі, може створити 
ризики для малих та середніх проектів.

Крім того, не зрозуміло навіщо залишати не-
привабливий «зелений» тариф в дії. При об-
меженні дії строку його надання до 2030 року 
він продовжить існувати як норма, але фак-
тично такою системою підтримки мало хто 
буде користуватись.

Також одним із пунктів для критики чинних 
«зелених» тарифів були їх високі ставки. Їх 
зниження можна досягти за рахунок фіксації 
строку надання на певний проміжок часу – 
чим він більший, тим менший можна визначи-
ти тариф. Для інвесторів та кредиторів більш 
привабливим є стабільний прогноз на довший 
строк, ніж високі, а значить ризиковані, рівні 
дохідності в короткостроковому періоді. 

Важливим також є визначення такого строку 
надання та ставок тарифів, щоб ця система під-
тримки не конкурувала із аукціонами. Одним із 
підходів може бути надання «зелених» тарифів 
на строк, коротший за підтримку за результата-
ми аукціонів, а також поетапне зниження поро-
гу потужності станцій для обов’язкової участі в 
аукціонах, що буде проаналізовано нижче.

Рекомендації

  встановити нові строки дії «зеленого» тари-
фу для станцій, введених в експлуатації піс-
ля вступу в дію законопроекту;

  для станцій, які підписали договори купів-
лі-продажу електроенергії за «зеленим» 
тарифом до вступу в дію нового законопро-
екту – залишити строк дії «зеленого» тари-
фу до 31 грудня 2029 року;

  визначити термін надання «зеленого» тари-
фу у 12 років з моменту введення в експлуа-
тацію для нових станцій, що підпадають під 
визначення великих (більше 20 МВт) неза-
лежно від технології;

  визначити термін надання «зеленого» тари-
фу у 15 років з моменту введення в експлуа-
тацію для нових мікро-(до 50 кВт), малих (до 
500 кВт), середніх (до 20 МВт) та побутових 
станцій, незалежно від технології.
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3.  СИСТЕМА ПІДТРИМКИ  
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АУКЦІОНІВ

ПЕРЕВАГИ

  Валютний ризик

Валютний ризик як компонент ризику країни 
впливає на прийняття рішень щодо інвести-
цій в країну.  Більша частина капітальних за-
трат на будівництво електростанцій ВДЕ на 
сьогодні складається з імпортного обладнан-
ня, яке купується за валюту. Волатильність 
курсу національної валюти, в якій генерується 
дохід, також підвищує валютний ризик.

Ризики збільшують вартість капіталу проектів, 
отже інвестори закладатимуть їх в очікувану 
норму дохідності. Це буде підвищувати ціни, з 
якими учасники аукціонів будуть виходити на 
ринок.

Фіксація аукціонної ціни на весь строк надання 
підтримки шляхом перерахування у євро знач-
но знижує валютний ризик для інвесторів. Про-
гнозування доходу у більш стабільній валюті 
зменшує ступінь невизначеності та дозволяє 
розуміти за скільки окупляться інвестиції. 

  Підтримка на 20 років

Надання державної підтримки не до певного 
календарного року, а на визначений промі-
жок часу – це привабливий, сталий та зро-
зумілий для інвесторів підхід. Чим більший 
строк підтримки – тим нижчу ціну на електро-
енергію можна отримати за результатами 
аукціонів. 

Чітко визначена кількість років підтримки та-
кож полегшує доступ до кредитних ресур-
сів. Фінансові установи схильні кредитувати 
сталий та передбачуваний бізнес, і чим мен-
ші ризики його ведення – тим меншою буде 
вартість капіталу. Так, фіксований державою 
дохід на 20 років, на відміну від чинної систе-
ми «зеленого» тарифу, завдяки дешевшим 
кредитним ресурсам дозволить знизити се-
редньозважену вартість капіталу в проектах 
ВДЕ в України. І тим самим буде стимулювати 
більш жорстку цінову конкуренцію між деве-
лоперами.

  Доступ до аукціонів

Обмеження доступу до нового механізму під-
тримки для тих станцій, які вже отримували 
«зелений» тариф – це справедливий та зва-
жений підхід. Це не дасть можливості вже 
існуючим станціям отримати підтримку від 
держави на строк понад 20 років і не створить 
дискримінаційних умов на ринку. 

З іншої сторони, однією з проблем, яку ви-
значають більшість авторів законопроектів, є 
значне фінансове навантаження, яке створив 
«зелений» тариф. Але зниження «зеленого» 
тарифу для майбутніх проектів не вирішить 
вже існуючу проблему. 

Одним з можливих рішень для адресації про-
блеми «високого фінансового навантаження 
на ринок» - це запропонувати діючим станціям 
з відносно високими тарифами взяти участь в 
аукціонах. Гарантія доходу на 20 років вперед, 
хоча і меншого за поточний рівень до 2030 
року, може зацікавити власників вже функ-
ціонуючих електростанцій ВДЕ. Перехід від 
високого, але що діє лише до 2030 року, «зеле-
ного» тарифу, до нижчої, але на 20 років, ціни 
підтримки за результатами аукціонів – може 
знизити вартість «зеленої» електроенергії не 
чекаючи 2030 року. Важливою умовою для за-
хисту власників станцій має бути неможливість 
позбавлення їх «зелених» тарифів у випадку 
участі та програшу в аукціонних торгах.

НЕДОЛІКИ ТА РИЗИКИ

  Механізм продажу електроенергії для 
об’єктів електроенергетики ВДЕ

Всі законопроекти, що пропонують введен-
ня аукціонів, крім 8449-3, запроваджують 
договори на різницю в ціні, за яким об’єкту 
електроенергетики ВДЕ компенсується різ-
ниця між ринковою ціною електроенергії та 
аукціонною ціною, закріпленою в цьому до-
говорі. Але комбінація двох договорів, про-
дажу електроенергії Гарантованому покупцю 
та договору на різницю, де-факто виглядає як 
«зелений» тариф (FIT), а не як премія до рин-
кової ціни (FIP), яка є суттю для договору на 
різницю.
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Проаналізовані законопроекти передбачать 
лише ситуацію, коли аукціонна ціна перевищує 
ринкову, і саме ця різниця буде основою для 
розрахунку компенсації виробнику електрое-
нергії з ВДЕ. Але жоден з актів не передбачив 
ситуацію, коли аукціонна ціна буде нижчою за 
ринкову. У Великобританії у такому разі власник 
станції ВДЕ зобов’язаний виплачувати різницю 
між ринковою та аукціонною ціною державно-
му підприємству протягом строку дії державної 
підтримки. Такий підхід гарантує справедливі 
умови між всіма гравцями на ринку та не ство-
рює додаткових переваг для генерації з ВДЕ. 

Відповідно до Керівних принципів Європей-
ської комісії щодо державної допомоги на 
захист навколишнього середовища та енер-
гетику на 2014-2020 роки (2014/С 200/01), 
державна підтримка має надаватись у ви-
гляді надбавки до ринкової ціни, і суб’єкти 
генерації мають продавати електроенергію 
безпосередньо на ринку. Отже, запропонова-
ні законодавчі зміни описують модель, яка не 
відповідає рекомендаціям Єврокомісії, а також 
створює зайвого посередника в ролі Гаранто-
ваного покупця між виробником та покупцем

За запропонованою моделлю (див. схему 3) 
транзакційні витрати, пов’язані із участю на рин-
ку та продажем електроенергії, які мають нести 

безпосередньо виробники, переносяться на Га-
рантованого покупця. А Гарантований покупець 
перекладає їх у вигляді плати за послуги із за-
безпечення збільшення частки виробництва 
електричної енергії з альтернативних джерел 
енергії на оператора ОЕС України – НЕК «Укре-
нерго». У свою чергу, «Укренерго» закладатиме 
ці витрати у тариф на передачу електроенергії. 
Отже, транзакційні витрати виробників енергії 
з ВДЕ будуть перекладені на всіх споживачів 
електроенергії. Це створює додаткові переваги 
для об’єктів ВДЕ щодо інших видів генерації, що 
викривляє ринкові відносини.

Пряма участь генерації з відновлюваних дже-
рел енергії на ринку електроенергії:

  заохочує найшвидшу інтеграцію всіх вироб-
ників електроенергії з ВДЕ в ринок;

  заохочує до участі у балансуючому ринку, 
що прискорить його становлення та досяг-
нення ліквідності;

  не перекладає частину операційних витрат 
виробників на Гарантованого покупця;

Рекомендації

  відмовитись від запровадження державної 
підтримки у вигляді прямого викупу елек-
троенергії за аукціонними цінами;

Схема 3.  Схема потоків електроенергії та коштів для підтримки ВДЕ, що пропонується

Ринок електроенергії  
«на добу наперед» 

Внутрішньодобовий ринок 
електроенергії

Генерація за «зеленим»
тарифом

Генерація із державною
підтримкою за результатами аукціонів

Гарантований покупець НЕК «Укренерго»

FIT

Pm

Ps

Pa - Pm

Pm

Pm – ринкова ціна електроенергії, Pa – аукціонна ціна, FIT – «зелений» тариф, Ps – послуги із забезпечення збільшення частки виробни-
цтва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, що включає в себе: компенсацію різниць в ціні FIT – Pm;   
компенсацію різниць в ціні Pa – Pm; витрати, пов’язані із врегулюванням небалансів; адміністративні витрати Гарантованого покупця.

+

Продаж електроенергі

Грошові потоки
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  зобов’язати всіх виробників електроенергії 
з ВДЕ, які отримують підтримку за результа-
тами аукціонів, самостійно продавати виро-
блену ними електроенергію безпосередньо 
на ринку;

  можливий варіант – визначити початок дії 
системи підтримки за результатами аукціо-
нів як не раніше дати запуску ринку повно-
цінного ринку електроенергії з 1 липня 2020 
року.

  Дата запуску аукціонів

Задача, яку має вирішити законопроект про 
аукціони – якнайшвидше запровадити кон-
курентні процедури для визначення розміру 
державної підтримки на заміну законодавчо 
визначеним «зеленим» тарифам для певних 
розмірів та типів об’єктів ВДЕ. 

Очевидно, що законопроекти 8449-1 та 8449-
2 пропонують зберегти чинну систему ще на 6 
років (див. таблицю 15). Але, як вже зазначалось 
у цьому аналізі, механізм «зеленого» тарифу 
при незмінних його параметрах може себе ви-
черпати вже після 2021-2022 років (див. табли-
цю 16). Із введенням аукціонів пізніше цих дат 
розвиток окремих сегментів генерації з ВДЕ в 
Україні потрапляє у зону ризику. Разом з тим 
зберігається ризик, що ринок електроенергії в 
Україні не запрацює з 1 липня 2019 року, як за-
плановано відповідним законом. 

Запровадження аукціонів до початку роботи 
ринку електроенергії «на добу наперед» та-
кож є неефективним виходячи із рекоменда-
цій Керівних принципів Європейської комісії 
щодо державної допомоги на захист навко-
лишнього середовища та енергетику на 2014-
2020 роки (2014/С 200/01). У випадку надання 
підтримки за результатами аукціонів до запус-
ку ринку, доведеться виписувати окремі тим-
часові процедури:

  для викупу електроенергії за аукціонною ці-
ною, без договорів на різницю, 

  для переоформлення цього договору на ті 
юридичні документи, які будуть передбачені 
в рамках роботи вже працюючого ринку «на 
добу наперед».

Фактично перший повноцінний аукціон пропо-
нується провести в І півріччі 2020 року, майже 
через рік після запровадження нового механіз-
му державної підтримки. Отже, де-факто про-
понується перехідний період, який збігається 
із повноцінним запуском ринку електроенергії 
в Україні. Протягом цього перехідного періоду 
будуть проведені лише пілотні аукціони.

Але якщо інвестори розцінять нові «зелені» та-
рифи невигідними та не матимуть можливості 
доступу до аукціонів у майбутньому, то будівниц-
тво нових станцій може призупинитись з 1 липня 
2019 року до того моменту, як ринок зможе оці-
нити чи достатніми та об’єктивними будуть об’є-
ми квот, які встановить Кабінет Міністрів. 

Успіх розвитку сектору ВДЕ в перехідний період 
буде залежати не тільки від спроможності ста-
вок й строків «зеленого» тарифу гарантувати 
інвестиційну привабливість проектів. На весь 
сектор вплине спроможність Кабінету Міністрів, 
а фактично Міністерства енергетики та вугіль-
ної промисловості разом із НЕК «Укренерго»:

  розробити ефективний механізм аукціонів 
та визначити можливість чи неможливість 
доступу до них вже існуючих станцій;

  сформувати ефективні квоти, на які буде по-
пит з боку ринку.

Рекомендації

  передбачити можливість продажу електро-
енергії з ВДЕ за одним договором, без до-
говору на різницю в ціні – для переможців 

Таблиця 15.  Запропоновані дати запуску аукціонів

8449 8449-1 8449-2 8449-3 8449-5 8449-6

1 липня 2019 1 січня 2025 1 січня 2025 1 січня 2020 1 січня 2019 1 липня 2019

Джерело: законопроекти 8449, 8449-1 - 7
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аукціонів, що працюватимуть до запуску 
ринку.

  із запуском ринку – передбачити обов’язко-
ве оформлення договорів на різницю в ціні 
та розірвання договорів, що діяли за резуль-
татами аукціонів до запуску ринку;

  Або прив’язати повноцінний запуск аукціо-
нів до початку роботи ринку електроенергії 
«на добу наперед», але не пізніше 1 липня 
2020 року;

  передбачити перехідний період із вимога-
ми для участі в аукціонах для певної части-
ни ринку (детальніше – у пункті «поріг участі 
в аукціоні»).

 Пілотний аукціон

Із запропонованим графіком імплементації 
аукціонів, логіка якого залишається незмін-
ною для всіх законопроектів крім 8449-7, 
залишається без обґрунтування задача пі-
лотного аукціону та наслідки, що настають 

за його проведенням. Також незрозумілі 
висновки, які мають бути винесені із про-
ведення пілотів, і як вони можуть вплинути 
на подальше функціонування системи під-
тримки.

Лише текст 8449-7 покладає на Кабінет Міні-
стрів відповідальність за розробку та подачу 
умов проведення аукціонів, які будуть розро-
блені за результатами пілотів. Хоча цей підхід 
є логічним, варто зауважити що власне про-
ведення пілотів має базуватись на певних 
принципах надання державної підтримки за 
результатами конкурентних процедур, які слід 
визначити на рівні закону.

Пілотні аукціони важливо проводити не тільки 
для тестування ефективності процесів, але й 
для визначення попиту на державну підтрим-
ку та рівня цін, які готовий запропонувати ри-
нок. Проведення пілотів на території, яка не 
характеризує ринок в цілому – це ризик викри-
влення висновків за результатами аукціону.

Таблиця 16.  Графік імплементації нової системи підтримки

* у дужках наведено дату у випадку продовження дозволеного строку  
будівництва об’єкту ВДЕ на 1 рік за домовленістю девелопера та Гарантованого покупця 

 
Джерело: законопроект 8449.

Строк Задача Відповідальна сторона

до 01-03-2019
Розробка та прийняття порядку проведення 
аукціонів

Кабінет Міністрів України

до 01-05-2019
Умови проведення пілотного аукціону для 
спеціальної квоти у Зоні відчуження

Кабінет Міністрів України

до 01-07-2019
Затвердження типових договору на купівлю-
продаж електроенергії та договору на різницю в 
ціні

НКРЕКП

до 01-12-2019 Встановлення загальнодержавних квот на 5 років Кабінет Міністрів України

до 31-12-2019
Проведення пілотного аукціону для спеціальних 
квот у Зоні відчуження

Гарантовний покупець

до 01-05-2020 Проведення першого аукціону Гарантовний покупець

до 01-10-2020 Проведення другого аукціону Гарантовний покупець

до 01-12-2020
Можливий перегляд загальнодержавних квот на 5 
років

Кабінет Міністрів України

... ... ...

Не пізніше 

31-12-2022(23)*

Пуск в експлуатацію перших станцій в Зоні 
відчуження за результатами пілотного аукціону

Не пізніше 

01-05-2023(24)*

Пуск в експлуатацію перших станцій за 
результатами першого аукціону
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Граничні ціни для пілотного аукціону в Зоні 
відчуження пропонується встановити на рівні 
діючих на момент проведення «зелених» та-
рифів з урахуванням понижуючого коефіцієн-
ту. Скоріш за все саме сонячна електростанція 
в рамках проекту Chornobyl Solar стане основ-
ною для пілотного аукціону (див. таблицю 17).

У пояснювальних записках до законопроек-
тів не надано аргументацію щодо зниження 
тарифів для пілотного аукціону у Зоні відчу-
ження. Особливості цієї території, стан мереж 
та складність логістики потягнуть за собою 
значні додаткові витрати в рамках проектів, 
тому додаткове обмеження граничної ціни 
аукціону має бути відповідно фахово прора-
ховано.

Відповідно до поточних ініціатив народних 
депутатів, залишається ризик що на пілот-
ний аукціон не буде винесено квоти на ві-
трові станції. Для проектів ВЕС важливим є 
попередній аналіз вітропотенціалу, який про-
водиться не менше року. Таким чином, інвес-
торам ВЕС для участі в пілотному аукціоні в 
Зоні відчуження доведеться вже восени 2018 
року починати вимірювання, а через рік вже 
розробити техніко-економічне обґрунтування 
для участі в аукціоні. Такі часові обмеження 
призведуть до того, що пілотний аукціон для 
ВЕС виключно на цій території не принесе ре-

зультату, оскільки жоден з інвесторів не буде 
готовий приймати в ньому участь.

Законопроект 8449-6 пропонує проведення 
окремих двох пілотних аукціонів для кожної з 
технологій, СЕС та ВЕС, на додаток до аукціону 
у Зоні відчуження без визначення технологій. 
Такий підхід є більш ефективним для досяг-
нення цілей пілотних аукціонів.

Рекомендації

  відмовитись від визначення кількості пілотних 
аукціонів та максимального розміру квоти;

  визначити цілі та задачі пілотних аукціонів, 
а також дії виконавчої влади за їх результа-
тами;

  відмовитись від встановлення на рівні зако-
ну понижуючих коефіцієнтів для граничної 
ціни аукціонів в Зоні відчуження;

  визначити необхідність проведення пілотних 
аукціонів для окремих технологій на освоєній 
та зрозумілій території для девелоперів;

 Обмеження строку та частоти аукціонів

Всіма законопроектами передбачено про-
ведення останніх аукціонів у 2029 році, а та-
кож обмеження кількості аукціонів двома на 
рік. Таке визначення цих параметрів може 
стримувати розвиток галузі та обмежити мож-

Таблиця 17.  Очікувані граничні ціни для пілотного аукціону з розподілу квот для СЕС,  
євро/кВт·год

Законо- 
проект

Гранична дата 
проведення 

пілоту
до 31.12.2019

01.01.2020 - 
31.12.2024

01.01.2025 - 
31.12.2029*

Зниження відносно 
чинного тарифу до 

кінця 2019

чинні тарифи - 0.1502 0.1352 0.1201 -

8449 31.12.2019 0.1051 0.1050 - -30%

8449-1 31.12.2024 0.1051 0.0841 0.1050 -30%

8449-2 31.12.2024 0.1051 0.0946 0.1201 -30%

8449-3 31.12.2019 0.1051 0.1352 - -30%

8449-5 30.06.2019 0.0732 0.0813 - -51%

8449-6 31.12.2019 0.0735 0.1050 - -51%

8449-7 не визначається

*наступний період після граничної дати вказано для порівняння для випадку, якщо проведення пілоту буде затягуватись за межі, 
визначені законопроектами 

 
Джерело: законопроекти 8449, 8449-1 – 7, розрахунки DiXi Group
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ливості для досягнення цілей Енергетичної 
стратегії. 

Законодавці зараз навряд чи зможуть спро-
гнозувати яким буде вплив системи держав-
ної підтримки після 2030 року. Теоретично, з 
часом фінансове навантаження на ціну елек-
троенергії буде знижуватись, оскільки в 2030 
році перестане діяти «зелений» тариф, а у 
разі зростання ціни на електроенергію після 
запуску ринку підтримка у розмірі різниці в ці-
нах буде поступово знижуватись.

Не слід законодавчо обмежувати кількість аук-
ціонів та кінцевий строк їх проведення, адже не 
можливо передбачити чи вистачить наданого 
проміжку часу для досягнення цілей ВДЕ в енер-
гобалансі. Якщо цей механізм підтримки дове-
де свою ефективність, і до 2030 року ціни на 
ринку електроенергії в Україні все ще не будуть 
привабливими для інвесторів, аукціони все ще 
матимуть сенс. Саме вартість електроенергії на 
ринку буде свідчити про необхідність подальшої 
підтримки генерації з ВДЕ. В момент коли приве-
дена вартість електроенергії (LCOE) зрівняється 
із ціною електроенергії на ринку, державна під-
тримка може бути вже непотрібною. 

Отже, саме індикатори ринку мають бути сиг-
налом для припинення проведення нових 
аукціонів, буде це досягнення мережевого 
паритету або досягнення певної частки ВДЕ в 
енергетичному балансі. 

Рекомендації 

  не обмежувати кількість двома аукціона-
ми на рік, а замінити формулювання на «не 
менше двох аукціонів на рік;

  не обмежувати дати проведення остан-
ніх аукціонів, а передбачити подію чи умо-
ву, яка б ініціювала припинення аукціонів. 
Наприклад: «Аукціони проводяться до до-
сягнення середньорічної зваженої ціни на 
електроенергію на ринку «на добу напе-
ред» рівня аукціонних цін, встановлених за 
результатами останніх торгів».

 Розмір фінансової гарантії

Запропонований розмір гарантії, визначений 
в абсолютному значенні на рівні 50,000 дол. 
США за 1 МВт, створює різні навантаження між 

технологіями ВДЕ відносно загальних витрат 
на проект (див. таблицю 18). По суті у тексті за-
конопроектів 8449, 8449-1,2,4,5,6 закладають-
ся потенційно дискримінаційні умови доступу 
до державної підтримки за технологічним під-
ходом. 

Також з часом фіксована величина гарантії 
буде збільшувати навантаження на вартість 
одиниці потужності, - за умови що світова 
тенденція до зниження капітальних витрат у 
проектах ВДЕ продовжиться. 

Встановлення надмірних вимог до фінансової 
гарантії може бути сприйнято як створення 
бар’єрів до доступу на ринок. З іншого боку, за-
низькі вимоги створять можливість доступу до 
аукціонів невідповідальних девелоперів або 
спекулянтів. Але визначення гарантії виходячи 
з фіксованої величини відсотку від загальної 
вартості кожного окремого проекту створює 
поле для маніпуляції з боку учасників аукціонів. 

Отже, законопроект має визначити справед-
ливий для всіх типів технологій розмір гарантії, 
а також створити інші умови для недопущен-
ня викривлення конкурентних процедур під 
час аукціонів.

Рекомендації 

  встановити диференційований розмір бан-
ківської гарантії для окремих технологій 
ВДЕ;

  розмір банківських гарантій визначити ви-
ходячи з рівного відсотку від загальної вар-
тості типових проектів.

 Матеріальні вимоги до учасників

У той час як банківська гарантія є фінансо-
вою умовою, у законопроектах відсутні мате-
ріальні вимоги до учасників аукціонів. Тобто 
на Кабінет Міністрів покладається обов’язок 
сформувати такі вимоги в порядку прове-
дення аукціонів. Відповідно, існує ризик, що 
можуть бути закладені незначні вимоги, і це 
підвищує ризик невиконання проектів у май-
бутньому. Так, непрофесійні девелопери на 
ранніх етапах проекту можуть взяти участь в 
аукціоні, отримати підтримку з дуже низькою 
аукціонною ціною, а потім не зможуть реалі-
зувати проект через:
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  грубі прорахунки у бізнес-планах;

  неотримання прав на землю або умов на 
підключення (корупція або адміністратив-
ний ресурс конкурентів);

  або їх ціллю був виграш лоту з метою по-
дальшого перепродажу.

В умовах існування лише фінансових вимог, 
зростає ризик доступу до ринку спекулянтів, 
які будуть викуповувати квоти за заниженими 
цінами та перепродавати їх на «вторинному» 
ринку. Це відтерміновує реалізацію проектів, 
а нереалізація проектів відштовхне країну у 
досягненні цілей щодо генерації енергії з ВДЕ 
– по суті нереалізована квота має бути пе-
реглянута і перенесена на майбутнє.

Відповідальність недоброчесних девелоперів, 
які можуть отримати право на підтримку, але 
не реалізувати проекти, визначається у не-
доотриманій електроенергії з відновлюваних 
джерел. Відповідно до пропозицій законодав-
ців, відповідальність за невиконання зобов’я-
зань щодо реалізації проектів лише у розмірі 
банківської гарантії є неспівставною із потен-
ційними втратами держави.

Окрім стримуючої ролі, вимоги до учасників 
можуть мати і стимулюючу. Так в Німеччині 
заявки на участь в аукціонах на більш пізніх 
етапах проекту, тобто такі які швидше дозво-
лять досягати національних цілей з ВДЕ, от-
римують менші вимоги до фінансової гарантії 
при участі в аукціонах.

Рекомендації 

  включити перелік мінімальних вимог до 
учасників аукціонів; 

  розглянути механізм стимулювання учас-
ників до подачі на державну підтримку на 
більш зрілих етапах проектів;

  визначити баланс між вимогами до учасни-
ків та можливістю штрафів за нереалізацію 
проектів, які отримали право на державну 
підтримку.

 Обмеження розміру лотів

Обмеження моделі аукціону, а саме продажу 
лотів до 1 МВт (законопроекти 8449, 8449-
1,2,5,6), стимулює «стратегічні» ставки, тобто 
занижені ставки на аукціоні задля мети викупу 
більшості лотів. Це може створити сприятли-
ві умови для окремих учасників, які матимуть 
на меті викуп максимально можливої кількості 
лотів.

Девелопер із проектом готовим до реалізації 
завжди несе більше ризиків, ніж девелопер із 
проектом «на папері». Останній завжди може 
змінити потужність проекту у будь-який бік, 
якщо не зможе отримати підтримку на весь 
обсяг потужності. А девелопер із станцією, го-
товою до будівництва, у разі отримання лотів 
сукупною потужністю менше за необхідну, не 
зможе реалізувати проект. У такому разі йому 
доведеться викуповувати лоти у конкурента, 
перероблювати проектну документацію та 
нести додаткові витрати, що викривляє конку-
рентний механізм надання підтримки і ство-
рює поле для зловживань.

Таблиця 18.  Оцінка запронованої величини фінансової гарантії в 50,000 тис. дол США на 
одиницю потужності

Технологія Середній CAPEX на 1 МВт, дол. США Частка гарантії до CAPEX

СЕС 900 5.6%

ВЕС 1,700 2.9%

Малі ГЕС 2,000 2.5%

БіоЕС 2,500 2.0%

Джерело: розрахунки DiXi Group
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Мінімальне обмеження лотів не менше 0.5 
МВт, як запропоновано законопроектом 
8449-3, також не вирішує питання, і штуч-
но обмежує доступ до підтримки. Потужності 
станцій не мають підлаштовувати з точністю 
до або кратну 0.5 МВт лише для участі в аук-
ціонах. Сонячні станції ще зможуть відносно 
легко пристосуватись до такої вимоги, оскіль-
ки вони масштабуються без значних додат-
кових витрат. Але, для прикладу, девелопер 
вітрової електростанції, що використовує но-
вітні генератори одиничною потужністю 4.2 
МВт, буде вимушений або переглядати вибір 
технологічних рішень, або будувати станцію 
лише із кількістю турбін кратній 5. 

Кожен проект має набір унікальних пара-
метрів, визначених обраною технологією, 
наявною площею для розміщення станції, 
потужністю приєднання до мереж тощо. Пе-
редача органам влади функції визначення 
розміру окремих лотів можлива лише для 
квот, визначених у законопроектах як спеці-
альні.

Ефективнішим може бути принцип аукціо-
ну «pay-as-bid» - учасники подають заявки з 
певними цінами і визначеними потужностями 
своїх проектів. Переможці визначаються від 
найнижчої ціни та обмежуються величиною 
квоти. Цей механізм:

  більш гнучкий для девелоперів та не ство-
рює технологічних обмежень для проектів;

  стимулює учасників виходити на ринок вже 
із якісними, зрілими проектами;

  дозволяє гнучкіше визначати рівень цін та 
обсяг пропозиції на ринку, що допоможе 
більш ефективно визначати майбутні квоти 
та ефективно оновлювати процес реаліза-
ції політики.

Рекомендації

  відмовитись від визначення розміру лоту на 
рівні закону;

  передбачити можливість проведення різ-
них моделей аукціонів, не обмежуючись од-
нією;

  покласти на виконавчу владу обов’язок га-
рантування конкуренції на аукціонах та ви-
значити індикатори, які визначають аукціон 
як проведений ефективно.

  Процес торгів та вплив на конкурентні 
процеси

У проектах електрогенеруючих потужностей 
ВДЕ, як і для багатьох секторів економіки, 
працює принцип ефекту від масштабу. Тобто 
із зростанням встановленої потужності об’єк-
ту питома вага капітальних інвестицій буде 
меншою через низку причин – менші ціни на 
обладнання при великих замовленнях, ви-
користання більш ефективних промислових 
рішень в обладнанні, нижча вартість підстан-
цій для видачі енергії в мережу в розрахунку 
на одиницю потужності, менша питома вага 
проектних та інших робіт тощо. Таким чином, 
сума капітальних та операційних витрат про-
тягом життя проекту в розрахунку на кожний 
кіловат виробленої енергії буде зменшува-
тись із зростанням потужності станції. 

З цього випливає, що вартість електроенергії 
із станції, наприклад, потужністю 50 МВт буде 
меншою за вартість із станції потужністю 1 
МВт. І, виходячи на аукціон, проект в 1 МВт 
завжди програватиме в ціні проекту на 50 
МВт. Таким чином, у невеликих станцій зали-
шається дуже мало шансів проти великих на 
отримання державної підтримки за результа-
тами конкурентної процедури аукціону. 

Хоча для станцій малої потужності автори за-
конопроектів передбачають дію «зеленого» 
тарифу, то при незмінних строках його на-
дання малі об’єкти ВДЕ мають ризик не роз-
глядатись інвесторами в Україні приблизно 
з 2021-2022 року. «Зелений» тариф, який 
продовжить існувати для таких станцій, не га-
рантуватиме окупність проектів. А ще через 
декілька років можуть втратити привабли-
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вість і проекти за спрощеною процедурою. 
Єдиним фактором привабливості буде лише 
зменшення споживання електроенергії з ме-
режі, але тільки за умови що вартість електро-
енергії на ринку буде вищою за собівартість із 
власної станції ВДЕ. 

З одного боку, зменшення вартості енергії з 
ВДЕ – це першочергова мета, яку прагнуть до-
сягти автори законопроекту. Мінімізація ціни 
буде досягатись саме з ефектом від масштабу 
великих станцій. Але аукціонна ціна великої 
генерації не включатиме в себе вартість втрат 
при передачі електроенергії та інші потенцій-
ні витрати. Принцип розподіленої генерації 
полягає у наближені генеруючих потужнос-
тей до споживачів, а також стимулювання 
самоспоживання. Такий підхід здатен розван-
тажити передавальні мережі та уникнути в 
майбутньому додаткових капітальних витрат 
на підвищення їх пропускної можливості. За-
пропонований же механізм аукціонів містить 
ризики саме для малої розподіленої генерації.

Рекомендації

  забезпечити недискримінаційні конкурентні 
умови для станцій ВДЕ малої потужності;

  передбачити обов’язковий диференційова-
ний підхід до визначення інтервалів потуж-
ностей різних технологій генерації ВДЕ для 
участі в аукціонах;

  інтервали потужностей визначити за ре-
зультатами економічних розрахунків та на 
основі статистичних даних ринку. 

  Гранична аукціонна ціна та ризик змови 
гравців

Процес поетапного підвищення цін під час 
аукціону буде дозволяти ефективно визна-
чати аукціонну ціну лише за умови переви-
щення пропозиції з боку ринку над попитом у 
вигляді обсягу квот.

Наразі складно передбачити майбутній рівень 
конкуренції на аукціонах. Також неможливо 
передбачити які квоти встановить Кабінет Мі-
ністрів. Якщо обсяг квот буде завеликим для 
ринку і рівень попиту на державну підтримку на 
аукціонах буде меншим за обсяг квот, створю-
ються умови для змови гравців ринку. У такому 

випадку в результаті змови учасники зможуть 
пропонувати ціни на рівні «зеленого» тарифу, 
що нівелює суть проведення аукціонів. 

З іншого боку, якщо гіпотетичні 4 великих 
компанії або групи компаній будуть здатні по-
крити весь обсяг квоти, в результаті змови між 
собою ці компанії зможуть викупити всі лоти 
за обумовленою нижньою ціною – оскільки 
за рахунок ефекту від масштабу і доступу до 
дешевшого капіталу зможуть «вичавити» з 
ринку менших гравців.

Прив’язка граничної ціни для аукціонів до рів-
ня «зеленого» тарифу (законопроекти 8449, 
8449-1,2,5,6) буде працювати лише до кінця 
строку надання останнього – до 31 грудня 
2029 року. Але, як зазначалось вище, зако-
нодавче обмеження дати проведення остан-
нього аукціону може бути неефективним. 

Рекомендації

  враховуючи попередні пропозиції щодо 
створення умов для існування різних моде-
лей аукціонів – відмовитись від встановлен-
ня граничної ціни на рівні закону;

  визначити принцип визначення граничної 
вартості кіловат-години виробленої електро-
енергії, вище якого державна підтримка за 
результатами аукціонів не буде надаватись 
– незалежно від ставок «зелених тарифів;

  якщо не враховувати вищезазначене - пе-
редбачити принципи визначення граничної 
вартості після закінчення дії «зеленого» та-
рифу;

  передбачити параметри для визначення 
рівня квот відповідно до рівня попиту з боку 
ринку.

  Надлишковий опис процесів аукціону

Більшість законопроектів базуються на тек-
сті 8449 і пропонують доволі детальний опис 
принципів та процесу аукціонів. Він визначає 
не тільки обсяги відповідальності сторін, а й 
описує певні рамки, в яких ці сторони мають 
працювати у майбутньому – й іноді робить це 
надлишково. Запропоновані законопроекти 
визначають:

  модель процесу торгів;
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  періодичність торгів;

  розміри банківських гарантій;

  граничну дату проведення аукціонів.

Більшість авторів пропонує модель оберне-
ного голландського аукціону. В ході такого 
аукціону за відповідним лотом електронна 
торгова система автоматично покроково під-
вищує ціну через рівні проміжки часу - поки 
суб’єкт господарювання не зробить ставку. 
Суб’єкт господарювання, який зробив ставку, 
визнається переможцем аукціону за відпо-
відним лотом. Ставка такого суб’єкту господа-
рювання є аукціонною ціною за відповідним 
лотом. Розмір лоту пропонується обмежити 
на рівні не вище 1 МВт. Лише один законопро-
ект 8449-3 авторства депутата Писаренка В.В. 
пропонує класичний голландський аукціон, де 
відбувається покрокове зниження ціни, але 
визначає розмір лоту як не менше за 0.5 МВт. 
Жоден з авторів не презентував порівняння 
та переваги саме такої моделі аукціонів.

Проблема з такими підходами до аукціонів 
полягає у тому, що девелопери із проектами 
на пізніх етапах можуть опинитися під ризи-
ком. У разі якщо такий девелопер проекту на 
60 МВт зможе отримати на аукціонах менше 
за необхідну кількість лотів, наприклад у 55 
МВт, – він не зможе одразу реалізувати про-
ект. Йому доведеться переробляти проекту 
документацію, нести додаткові витрати, або 
викуповувати в інших переможців аукціонів ці 
додаткові 5 МВт, які йому не вистачає для за-
пуску проекту без додаткових витрат коштів 
та часу. Отже, система буде стимулюватиме 
розвиток «вторинного» спекулятивного рин-
ку, що буде викривляти сенс аукціонів - пошук 
рівноважної ринкової ціни. Адже із фактором 
спекуляції інвестори прагнутимуть закласти у 
ціну, з якою виходитимуть на аукціоні, вказані 
вище ризики.

Крім оберненого голландського аукціону, який 
відбувається в один етап, інші країни, які за-
провадили державну підтримку ВДЕ на основі 
конкурентних механізмів, використовують й 
інші моделі, в тому числі такі, які передбача-

ють два етапи торгів. Так, у Бразилії18 на пер-
шому етапі визначається ринкова ціна, а на 
другому – на основі цін з першого етапу дер-
жава пропонує лоти. Продаж на аукціоні чітко 
визначених лотів може бути ефективним для 
певних проектів із визначеними параметра-
ми, але може створити ризики при продажу 
загальної квоти. В Німеччині експериментува-
ли з різними моделями проведення аукціонів 
для різних технологій на етапі пілотів перед 
тим як визначити найбільш ефективну для 
досягнення цілей, які ставила перед собою 
країна.

Основний ризик у запропонованих законо-
проектах – надлишкова та непропорційна 
регуляція процесів торгів та аукціонів, що 
може стримувати розвиток сектору ВДЕ та за-
вадити своєчасному оновленню системи на-
дання державної підтримки.

Виходячи із ризиків, описаних в попередніх 
пунктах, на практиці визначені законодавця-
ми параметри можуть бути неефективними. 
Прийнятий в такій формі закон буде обмежу-
вати виконавчу владу, відповідальну за про-
ведення аукціонів, у швидкому оновленні 
дизайну моделей і процесів аукціонів та при-
стосування до ринкової ситуації.

Відмову від надмірного опису аукціонів на рів-
ні закону частково запропонував депутат Ря-
бчин О.М. у законопроекті 8449-7. Суть цього 
альтернативного тексту полягає у покладенні 
відповідальність за розробку законопроекту 
із принципами та умовами проведення аук-
ціонів на Кабінет Міністрів України за резуль-
татами проведення пілотних аукціонів без 
відповідних законодавчих рамок. Такий варі-
ант зменшує ризик надмірно «зарегулювати» 
майбутні аукціони на рівні закону, але відкла-
дає процес оновлення законодавства. 

Отже, проаналізовані законопроекти пропо-
нують полярні підходи до опису тарифних 
аукціонів, ефективне рішення має збалансо-
ваним.

18  www.auresproject.eu/files/media/countryreports/pdf3_brazil.
pdf
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Рекомендації

  відмовитись від законодавчого визначення 
моделі аукціону для отримання державної 
підтримки;

  сформувати в законопроекті принципи, яких 
мають дотримуватись під час визначення 
державної підтримки за результатами кон-
курентних процесів;

  вичерпно описати зазначені вище принци-
пи,не обмежуючись загальними фразами;

  визначити цілі, які мають досягатися через 
проведення аукціонів, і яких має досягти 
при розробці аукціонів виконавча влада.

  Контроль за концентрацією ринку

Хоча й законопроекти, окрім 8449-3, про-
понують обмежувати кількість лотів «в одні 
руки» до 25%, це накладає вимоги до опера-
тора аукціонів. Гарантованому покупцю дове-
деться нести додаткові витрати для перевірки 
структури власності компаній на предмет їх 
афіліації та приналежності до спільного кінце-
вого бенефіціарного власника. 

Можна припустити, що буде створена додат-
кова вимога до компаній-учасників аукціо-
нів щодо розкриття кінцевих бенефіціарів, а 
оператор аукціонів, у свою чергу, має запро-
вадити контроль за додержанням цих вимог, 
що підвищить транзакційні витрати на прове-
дення аукціонів. Крім цього, залишиться ще 
питання спроможності оператора ефективно 
здійснювати цей контроль.

Хоча в Україні у серпні 2017 року і було оголо-
шено про публікацію даних про бенефіціарів у 
форматі open data та приєднання до Глобаль-
ного реєстру бенефіціарних власників19, Єдиний 
державний реєстр юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань із 
самого початку функціонує неналежним чином. 
По-перше, дані про бенефіціарних власників і 
про засновників відповідних компаній містять-
ся в одній комірці, що створює плутанину та 
поле для маніпуляцій. По-друге, у законодавстві 
треба усунути всі прогалини, які дозволяють не 

19 https://bit.ly/2n4AknU

вказувати бенефіціарних власників (наприклад, 
для трастів або венчурних фондів), а також по-
силити відповідальність за ненадання або на-
дання неповної інформації. По-третє, необхідна 
зміна – зменшення мінімального порогу воло-
діння бенефіціаром часткою статутного капі-
талу або прав голосу в юридичній особі. Наразі 
цей поріг становить 25%, що дозволяє штучно 
формувати частки на рівні 24,99% і таким чи-
ном приховувати власників. До того ж, в Украї-
ні поки не визначено органу державної влади, 
який би відповідав за верифікацію бенефіціар-
них власників, як власне і чіткого механізму та-
кої верифікації. DiXi Group наголошувала на цій 
проблематиці у 2017 році в аналітичній записці 
«Дорожня карта реформ у політиці управління 
природними ресурсами»20.

Законопроектами також не визначається 
пост-контроль концентрації ринку. Відповідно 
до запропонованих змін ніщо не обмежує ком-
паній-переможців аукціонів вже з підписаними 
договорами продати частку або всю компанію 
будь-кому на ринку. Включно з тими групами 
компаній, які вже досягли межі у 25% від за-
гальнодержавної квоти за результатами торгів.

Рекомендації

  передбачити вимоги запровадження 
пост-контролю компаній-переможців аук-
ціонів;

  розширити чинну систему контролю АКМУ 
за концентраціями ринку на компанії-пере-
можців аукціонів;

  вдосконалити режим розкриття інформації 
про кінцевих бенефіціарів.

  Поріг участі в аукціонах

Законопроекти різняться у підходах до визна-
чення порогу обов’язкової участі в аукціонах 
(див. таблицю 19). Як зазначалось вище, при 
запропонованій системі «зеленого» тарифу 
згодом всі девелопери будуть вимушені брати 
участь в аукціонах, а отже варто розробляти 
порядок проведення аукціонів з урахуванням 
цього факту.

20  http://dixigroup.org/storage/files/2017-11-16/road_map_
web_1.pdf, ст.21-22

http://dixigroup.org/storage/files/2017-11-16/road_map_web_1.pdf
http://dixigroup.org/storage/files/2017-11-16/road_map_web_1.pdf
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Автори законопроектів не представили ана-
літичних обґрунтувань щодо потужностей 
станцій для обов’язкової участі в аукціонах – 
жодних статистичних даних або економічних 
розрахунків. 

Великим девелоперам не складе значних 
затрат розділити великі проекти на декілька 
менших задля уникнення обов’язкової участі 
в аукціонах. Таким чином, система, що про-
понується, створює умови для використання 
«зеленого» тарифу до моменту поки він пере-
стане бути вигідний інвесторам – за умови що 
строк надання «зеленого» тарифу залишаєть-
ся до 2030 року. Це може призвести до того, 
що кількість учасників майбутніх аукціонів 
буде незначною у перші роки, і лише відтягне 
повноцінний та ефективний запуск аукціонів.

Запровадження нового механізму контролю 
за дотриманням норм та унеможливленням 
зловживань, вказаних вище, потягне за со-
бою додаткові адміністративні витрати і не 
гарантує ефективність та економічну доціль-
ність.

Крім того, залишається ризик для малих та 
середніх учасників ринку. У рамках аукціонів 
при запропонованій системі торгів малі грав-
ці будуть аутсайдерами, а великі проекти, які 
можуть створювати навантаження на роботу 
електромереж, будуть частіше вигравати зав-
дяки ефекту від масштабу та доступу до більш 
дешевого капіталу. 

Відповідно до Керівних принципів Європейської 
Комісії щодо державної допомоги на захист 
навколишнього природного середовища та 
енергетику на 2014–2020 роки (2014/C 200/01), 
державна підтримка має визначатись за резуль-

татом конкурентних процедур та надаватись 
для станцій ВДЕ потужністю вище 500 кВт та 
окремо для вітрових станцій потужністю вище 
3 МВт (або 3 чи більше генеруючих установок). 

Різкі зміни умов надання підтримки можуть 
бути негативно сприйняті ринком та на дея-
кий час зупити нові проекти. Задля мінімізації 
цього ризику слід розглянути запровадження 
перехідного періоду, протягом якого будуть 
працювати вищі пороги щодо потужностей 
станцій для обов’язкової участі в аукціонах. За 
цей період ринок зможе оцінити ефективність 
дизайну аукціонів та відповідно сигналізува-
ти про це рівнем конкуренції під час торгів. 
Пороги в перехідний період слід встановити 
виходячи із статистики потужностей вже вста-
новлених в Україні об’єктів ВДЕ.

Для гарантування конкуренції на аукціонах, 
важливо створити такі умови підтримки, які 
спонукатимуть інвесторів до участі в них. Ос-
новний фактор – це визначити баланс між 
строком надання «зеленого» тарифу та під-
тримки за результатами аукціонів. Строк ос-
танньої має бути довшим, адже інвесторів 
приваблює стабільність бізнес-моделі на дов-
ший строк. 

Рекомендації

  запровадити перехідний період, протягом 
якого обов’язкова участь в аукціонах буде 
для більших потужностей станцій;

  закінчення перехідного періоду прив’язати 
не до дати, а до певної ринкової умови – на-
приклад, з початку року, наступного після 
визнання внутрішньодобового ринку елек-
троенергії ліквідним;

Таблиця 19.  Обов’язкова участь в аукціонах відповідно до типу станцій та розміру 
встановленої потужності

8449 8449-1 8449-2 8449-3 8449-5 8449-6

СЕС ≥ 10 МВт  
Незалежно від потужності

 

≥ 500 кВт ≥ 3 МВт ≥ 10 МВт

ВЕС ≥ 20 МВт ≥ 3 МВт ≥ 3 МВт ≥ 20 МВт

БіоЕС добровільна добровільна добровільна ≥ 3 МВт добровільна добровільна

Всі інші добровільна добровільна добровільна добровільна добровільна добровільна

Джерело: законопроекти 8449, 8449-1 – 7.
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  після закінчення перехідного періоду – за-
провадити обов’язкову участь в аукціонах 
відповідно до рекомендацій Єврокомісії;

  переглянути систему підтримки для проектів 
потужністю менше за пороги, рекомендова-
ні Єврокомісією, а саме з точки зору строку 
надання підтримки;

  передбачити вимоги до створення рівних 
недискримінаційних умов для гравців різних 
масштабів, одна з опцій – обов’язкові квоти 
для розподіленої генерації або торги в рам-
ках коридору потужностей, для яких еко-
номічні показники проектів є більш-менш 
рівномірними.

  Доступ технологій до конкурентної про-
цедури визначення державної підтримки

Відповідно до Керівних принципів Європей-
ської Комісії щодо державної допомоги на 
захист навколишнього природного середови-
ща та енергетику на 2014–2020 роки (2014/C 
200/01), державну підтримку об’єктам елек-
трогенерації з ВДЕ слід надавати за результа-
тами конкурентних процесів. 

Як свідчить статистика українського ринку, 
більшість проектів розвиваються саме у со-
нячній та вітровій генерації. Біомаса, біогаз та 
мала гідрогенерація показують дуже слабку 
динаміку розвитку (див. діаграму 10).

Через невеликі обсяги введених потужностей 
біоелектростанцій та малих ГЕС можна зро-
бити висновок, що у разі обов’язкової участі 
цих типів технологій в аукціонах значної кон-
куренції не буде. Але пілотні аукціони для них 
потрібні - для визначення попиту та ринкових 
цін на електроенергію з цих технологій.

У разі перегляду системи підтримки у вигля-
ді «зеленого» тарифу, а також створення ін-
ших умов для розвитку цих технологій, ринок 
зможе розвиватись більш динамічно. Із роз-
витком ринку та зростанням зацікавлекності 
інвесторів, законом слід передбачити обов’яз-
кову участь всіх технологій – задля максиміза-
ції ефекту від аукціонів і визначення ринкових 
цін для підтримки електрогенерації з ВДЕ.

Рекомендації

  передбачити обов’язкову участь в аукціонах 
для інших типів технологій ВДЕ, крім СЕС та 
ВЕС при досягненні певної частки в первин-
ному постачанні електроенергії;

  Відповідальність за небаланс

Більшість законопроектів єдині у підході до від-
повідальності виробників електроенергії з ВДЕ 
за небаланси. Для суб’єктів, що працюють за 
«зеленим» тарифом відповідальність за неба-
ланси поступово підвищується відповідно до 
графіку, встановленому в Законі України «Про 
ринок електричної енергії», і досягає 100% з 1 
січня 2030 року. Для тих, хто отримуватиме під-
тримку за результатами аукціонів, повна відпо-
відальність настає починаючи з 1 січня року, 
який слідує за роком, в якому внутрішньодобо-
вий ринок визнано ліквідним (законопроекти 
8449, 8449-1,2,6). Рішення про визнання вну-
трішньодобового ринку ліквідним приймається 
Регулятором після погодження його з Антимо-
нопольним комітетом України.

Корупційний ризик полягає в тому, що під 
тиском приватних компаній, що виробляють 
електроенергію з ВДЕ та отримують електро-
енергію за результатами аукціонів, НКРЕКП 
може затягувати із визнанням внутрішньодо-
бового ринку ліквідним. Таке затягування буде 
фінансово вигідно компаніям, оскільки знижує 
їх витрати від участі на ринку. Без чітко визна-
чених індикаторів ліквідності Регулятор має 
повну свободу у прийнятті такого рішення.

Відповідно до Керівних принципів Європей-
ської Комісії щодо державної допомоги на 
захист навколишнього природного середови-
ща та енергетику на 2014–2020 роки (2014/C 
200/01), всі суб’єкти, що отримують державну 
підтримку, мають відповідати за небаланси у 
тій же мірі, як і інші гравці ринку, за умови існу-
вання ліквідного внутрішньодобового ринку. 

Лише законопроектом 8449-5 запропоно-
вана повна відповідальність для виробників 
електроенергії за «зеленим» тарифом, крім 
того знижені до нуля дозволені відхилення 
між прогнозом генерації та фактичним відпу-
ском електроенергії, після якого настає від-
повідальність. А для компаній, що отримують 
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підтримку за результатами аукціонів, пропо-
нується запровадити повну відповідальність з 
моменту отримання такої підтримки.

Оскільки відповідальність за небаланси не може 
бути закладена у бізнес-моделі поки не існує 
ефективних внутрішньодобового та балансую-
чого ринків, інвестори, що вкладають кошти до 
визнання ринків ліквідними, та ті, що вкладають 
після, мають різні ризики. Не є коректним покла-
дати однакові рівні відповідальності на обидві 
групи, оскільки перші в такому разі будуть схиль-
ні закладати вартість цих невизначених ризиків 
у ціни, з якими виходитимуть на аукціони. 

Рекомендації

  повна відповідальність за небаланси з мо-
менту отримання підтримки настає з 1 січня 
року, наступному за тим, в якому ринок ви-
знано ліквідним:

а.  для тих, хто підписує договори купів-
лі-продажу електроенергії за «зеле-
ним» тарифом з 1 січня такого року;

b.  для тих, хто бере участь в аукціонах 
та отримуватиме підтримку за їх ре-
зультатами починаючи з 1 січня та-
кого року;

  для проектів, що отримали державну підтрим-
ку за результатами аукціонів, та проектів, що 
підписали договір купівлі-продажу електрое-
нергії за «зеленим» тарифом, до визначення 
внутрішньодобового ринку ліквідним – відпо-
відальність за графіком, визначеним Законом 
України «Про ринок електричної енергії»;

  сформулювати на рівні закону параметри, 
що визначають ліквідність, для мінімізації 
ризику маніпуляції з боку НКРЕКП.

Діаграма 10. Підключена до ОЕС України потужність ВДЕ, МВт

Джерело: дані НКРЕКП, розрахунки DiXi Group.
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