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Спільні рекомендації експертів щодо основих положень законопроекта 8449-д, зареєстрованого 5 грудня 2018 року (зміни до Закону про 

альтернативні джерела енергії)   

 

Положення 
Запропоновано в 

законопроекті 

Спільна позиція Європейської Комісії, Секретаріату 

Енергетичного Співтовариства, ЄБРР, МФК, Світового 

Банку (лист від 19 жовтня 2018 року) 

Спільні рекомедації експертів проекту AURES II, DiXi Group, Low Carbon 

Ukraine 

1) Дата 

запровадже

ння нової 

системи 

підтримки 

01 січня 2020 року Нова система підтримки має вступити в силу якнайшвидше, 

із запровадженням аукціонів одразу після вступу змін до 

закону в дію. Перші аукціони мають бути проведені не 

пізніше 31 грудня 2019 року, щоб створити перехідний 

період, який забезпечить всім проектам на достатній стадії 

розвитку можливість реалізуватись та отримати тариф, 

відповідно якого ці проекти були розроблені.  

Рекомендація: Нова система підтримки має бути запроваджена якнайшвидше.  

 

Обгрунтування: Оскільки поточна система призводить до високих витрат на 

державну підтримку, запровадження нової системи підтримки має відбутись 

якнайшвидше. Враховуючи що імплементація законодавства вимагатиме часу, 1 січня 

2020 року є обгрунтованою компромісною датою для запровадження системи 

аукціонів ВДЕ. 

2) Кінцевий 

термін 

підписання 

prePPA для 

завершення 

розпочатих 

проектів у 

сфері ВДЕ 

на умовах 

«зеленого» 

тарифу 

(незалежно 

від розміру 

проекту)) 

До 31 грудня 2019 року . 

Умови укладення prePPA: 

• підтверджене право 

власності/користування 

земельною ділянкою; 

• укладений договір про 

приєднання об’єкту до мереж; 

• наявність дозволу на 

будівництво об’єкту. 

Умова отримання «зеленого» 

тарифу – введення об’єкту в 

експлуатацію протягом 2 

років для СЕС та 3 років для 

всіх інших видів ВДЕ. 

Рівень «зеленого» тарифу – 

визначається датою введення 

об’єкту в експлуатацію. 

Дата відсікання для кваліфікації проектів для «зеленого» 

тарифу 1 липня 2019 року є обгрунтованою, за умови що 

вимоги мати підписанний договір купівлі-продажу 

електроенергії буде доповнена більш суворими вимогами, 

такими як наявність приєднання до мережі та отримані 

права на використання земельної ділянки. 

 

Рекомендація: Ми рекомендуємо встановити термін підписання попереднього 

договору купівлі-продажу електроенергії (pre-PPA) як шість місяців після дати 

прийняття закону. 

 

Обгрунтування: Ця норма є методом зниження кількості проектів що отримають 

«зелений» тариф з 2020 року. Це дозволить стримати фінансові ризики системи та 

забезпечить відвовідний рівень конкуренції на перших аукціонах.  

3) Модель 

(дизайн) 

аукціону 

 

Одноетапний статичний 

закритий аукціон. Учасники 

подають закриті пропозиції, 

які містять технічну 

пропозицію (величину 

потужності) та цінову 

пропозицію (ціна продажу 1 

кіловат години електричної 

енергії). 

Дизайн аукціонів, що базується на принципі pay-as-bid 

(одноетапний статичний аукціон, із одночасним відкриттям 

технічної та цінової пропозиції) є обгрунтованим. 

Рекомендація: Обрати простий дизайн аукціонів на початок запровадження (до 

2025 року). Наступні елементи дизайну слід визначити в законі, що буде достатньо 

для забезпечення ефективної системи аукіонів в Україні: 

- одноетапний торги (визначення ціни в один етап); 

- закрита пропозиція; 

- винагорода за моделлю pay-as-bid (призначається ціна, що була подана у 

пропозиції); 

- переможці визначається відповідно до цінових пропозицій, від найнижчої (ціна 

єдиний крітерій); 
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Запропоновано в 

законопроекті 

Спільна позиція Європейської Комісії, Секретаріату 

Енергетичного Співтовариства, ЄБРР, МФК, Світового 

Банку (лист від 19 жовтня 2018 року) 

Спільні рекомедації експертів проекту AURES II, DiXi Group, Low Carbon 

Ukraine 

Переможці визначаються за 

результатами одночасного 

розкриття технічних та 

цінових пропозицій. Єдиний 

критерій вибору переможців – 

ціна 

- Фіксована тривалість підтримки;  

- Договір купівлі-продажу електроенергії на всю тривалість підтримки за 

фіксованою аукціонною ціною (деталі у пункті 19); 

- Аукціони лише за окремими технологіями; 

- Без аукціонів із визначеної локацією (крім Чорнобиля) та без аукціонів для 

офшорних вітропарків; 

- Визначені максимальні (потолочні) ціни аукціонів; 

- Штрафи за затримки будівництва/порушення умов; 

- Перед-кваліфікаційні вимоги до учасників та проектів; 

- Етап кваліфікації після відкриття цінових пропозицій; 

- Підтримка визначена у євро;  

- Для проектів, що частково попадають у обсяг аукціону або останні у списку 

проекти із рівними цінами - підхід до визначення перемоги описати у вторинному 

законодавстві.  

4) Пілотні 

аукціони 

Протягом 6 місяців з дати 

набрання чинності закону 

Кабінету Міністрів України 

забезпечити проведення 

пілотного аукціону 

(аукціонів). 

Дуже важливо відокремити концепції пілотних аукціонів 

від проектів у Чорнобильскій зоні відчуження, яка має дуже 

специфічні характеристики та не буде репрезентативною 

для ширшої системи аукціонів. Вимоги до пілотних 

аукціонів мають бути чітко визначеними, наприклад 100 

МВт для розподілу на кожному пілотному аукціоні. Для 

Чорнобильскої зони відчуження та офшорних вітрових 

проектів слід проводити окремі типи аукціонів.  

Рекомендація: Ми рекомендуємо запровадити пілотні аукціони наступним чином. З 

початку провести раунди аукціонів для СЕС та наземних ВЕС по 100 МВт кожний. 

Пілотні аукціоні мають проводитись ща правилами, що будуть максимально 

наближені до звичаних аукціонів. Це дозволить застосувати досвід пілотних аукціонів 

для майбутніх раундів. 

Крім цього, ми рекомендуємо вимагати цим Законом від виконавчох влади 

представляти вичерпний моніторинговий звіт за результатами пілотних аукціонів та 

щорічно у подальшому за результами аукціонів кожного року. Цей звіт має оцінювати 

результати, що були досягнуті аукціонною системою. Базуючись на цій оцінці, звіт 

має містити рекомендації щодо покращення та коригування аукціонної системи 

підтримки. 

Ціль пілотних аукціонів має бути чітко визначена, та цільові положення, які 

підлягають застосуванню в законі, такі як тестування, якщо механізм встановлення 

квот, процедури аукціону є адекватними. 

При проведенні пілотних аукціонів, Чорнобильска зона не можу бути пілотних 

прикладом оскільки умови на цій території значно відрізняються від інших території 

та аукціонів. 

Обгрунтування: Меньші обсяги аукціонів сприяють конкуренції. Обсяги можуть 

бути збільшені після проведення перших пілотів. 

Проведення пілотних аукціонів без чіткої оцінки цілей їх проведення є безглуздим. 

Тому ми пропонуємо визначити пілотні аукціони для такі, обсяги потужності яких 

визначені Законом, та результати яких мають бути враховані в методологію розробки 

5-тирічних планів обсягів аукціонів.. 
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Положення 
Запропоновано в 

законопроекті 

Спільна позиція Європейської Комісії, Секретаріату 

Енергетичного Співтовариства, ЄБРР, МФК, Світового 
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Спільні рекомедації експертів проекту AURES II, DiXi Group, Low Carbon 

Ukraine 

5) 

Періодичніс

ть 

проведення 

аукціонів  

2 рази на рік з визначенням 

граничних термінів 

проведення – не пізніше 1 

квітня та 1 жовтня 

Датою першого аукціону слід зазначити 1 жовтня 2019 

року. Частота аукціонів на рівні 2 на рік є обгрунтованою. 

Рекомендація:  

- Мінімум два раунди аукціонів кожного року забезпечать достатню частоту для 

підтримки активності ринку, та дозволять учасникам повторно подавати заявки у 

випадку програшу на попередньому раунді. Проте, на даний момент, ми не знаємо 

точних обсягів, що будуть виставлятися на аукціонах, точніше вказати точну 

кількість раундів неможливо. У будь-якому випадку, кількість проведених аукціонів 

повинна забезпечувати ефективний рівень конкуренції; 

- Обсяги, що виставляються на кожний раунд аукціонів, не повинні відрізнятися 

більше ніж на 20% від попереднього та наступного раунду, крім пілотних аукціонів; 

- Запровадити чіткий графік аукціонів; 

- Не визначати дати аукціонів так, що вони будуть пересікатись із аукціонами для 

інших тезнологій та із аукціонами для ВДЕ у сусідніх країнах; 

- Обсяги, що виставляються на кожний раунд аукціону для кожного типу технології 

повинні бути однаковими для різних раундів в різні дати в рамках одного року; 

Обгрунтування: Чіткий розклад аукціонів допоможе учанникам ринку підготувати 

проекти та всю відповідну документацію вчастно, і забезпечить стабільний розвиток 

сектору ВДЕ. 

Використання різних дат для аукіонів для різних технологій протягом року домопоже 

уникнути значного робочого навантаження у певний момент часу для організатора 

аукіонів. 

Більш часті раунди аукціонів можуть бути корисними, оскільки всі необхідні дозволи 

будуть діяти протягом кількох раундів аукціонів. Таким чином, безповоротні витрати 

для учаників, що не були винагороджені у перших раундах, будуть знижені. Це 

матиме також позитивний ефект на рівень конкуренції.  

6) Суб’єкти, 

для яких 

участь в 

аукціонах 

обов’язкова   

В аукціонах беруть участь всі 

види технологій  ВДЕ, які 

досягли 15% в загальному 

обсязі виробництва 

електричної енергії з ВДЕ 

(рахується за результатами 

попереднього року). У 

поточному часі такого рівня 

досягли СЕС, ВЕС.  

При цьому, обов’язковою є 

участь в аукціонах проектів з 

такими розмірами: 

у 2020 році - для всіх видів 

технологій, крім ВЕС, 

потужністю > 10 МВт, для 

ВЕС  > 20 МВт 

Рівні 5 МВт та 10 МВт для сонця та вітру відповідно (із 

зниженням до 1 та 3 у 2023 році) є занадто високими та 

несуть ризик надмірної компенсації, негативний вплив на 

конкуренцію та викривляючий ефект на процес переходу 

нових проектів до конкурентної аукціонної системи. 

У будь якому випадку, оцінка Антимонопольним 

Комітетом є необхідною вимогою для підтвердження 

відповідності системи вимогам державної допомоги в 

Україні. 

На ринку ЄС, порогові значення, нижче яких можна не 

застосовувати конкурентні механізми визначення 

підтримки, визначені на рівні менше 1 МВТ для сонця та 6 

МВт (або 6 генеруючих установок) для вітру. 

Для того щоб знизити потенційний ризик обходу цієї 

вимоги, агреговані величини потужності для кожної 

установки кожного окремого типу генерації з ВДЕ мають 

Рекомендація: 

1) Ми пропонуємо не застосовувати перехідний період та запровадити обов’язкову 

участь для СЕС 1 МВт і вище та ВЕС 3 МВТ і вище якнайшвидше, тобто з 1 січня 

2020 року. Під перехідним періодом ми маємо на увазі поетапне зниження порогів 

потужності, передбаченого законопроектом до 2023 року. Нижчі пороги потужності 

збільшать рівень конкуренції та знизять витрати на підтримки за «зеленим» тарифом 

у найближчі роки. Крім того, ми виступаємо проти правила визначення обов’язкової 

участі при досягненні 15% від генерації ВДЕ (детальніше у пункті 11). 

2) Чітке визначення одного проекту ВДЕ має буде запроваджене в законі. Ми 

рекомендуємо використовувати наступні критерії для визначення одного проекту: 

a) Один проекту ВДЕ визначається як такий, що знаходиться на відстані до 1.5 

км від зовнішніх країв установки, визначених у детальному плані території, 

та приєднанний до мережі в одній точці; 

b) Один проект ВДЕ може включати до складу черги будівництва, визначені 

проектною документацією; 
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у 2021 та 2022 році – для всіх 

видів технологій, крім ВЕС, 

потужністю > 5 МВт, для ВЕС  

> 20 МВт 

починаючи з 1 січня 2023 року 

- для всіх видів технологій, 

крім ВЕС, потужністю > 1 

МВт, а для ВЕС > 3 МВт  (або 

одна вітротурбіна). 

бути запроваджені (агреговані порогові потужності для 

наземних вітрових генератоірв, агреговані порогові 

потужності для фотовольтаїчних установок, тощо). 

c) окремі черги проекту не можуть отримувати «зелений» тариф або інший 

механізм визначеного тарифу, що може бути запроваджений у майбутньому; 

d) саме загальна потужність проекту, включаючи різні його черги, визначає 

кваліфікацію проекту для певної системи підтримки 

3) Ми рекомендуємо уточнити порогові значення для наземних ВЕС. У поточному 

тексті законопроекту визначено для наземних ВЕС потужність 3 МВт і вище або одна 

турбіна як обов’язкове для участі в аукціоні. Ми рекомендуємо визначити порогову 

потужність як 3 МВт і вище або 3 турбіни і більше. 

Обгрунтування: Оскільки у порівнянні із старою системою змінюється лише метод 

надання підтримки, учасникам ринку не потрібно 3 роки для того щоб звикнути до 

нової системи. Найбільш важливим для аукціонів є забезпечення конкуренції. Це 

може бути зроблено шляхом встановлення якнайнижчих пороговвих значень 

потужностей об’єктів, що зобов’язані приймати участь в аукціонах, а також дозволити 

всім станціями ВДЕ приймати в них участь. Запроваджуючи нижчі порогові значення 

якнайшвидше також знизить ризик фрагментації девелоперами великих проектів на 

менші з метою отримання «зеленого» тарифу замість участі в аукціонах. 

Одночасно, чітке визначення одного проекту ВДЕ знизить ризик фрагментації 

великих проектів нижче порогових значень потужностей для участі в аукціонах. 

7) Суб’єкти, 

які можуть 

брати 

участь  в 

аукціонах 

на 

добровільн

их засадах 

Всі види ВДЕ  

 

Обов’язкова участь всіх типів виробників відновалюної 

енергії понад визначеної мінімальної потужності є 

обгрунтованим. 

Рекомендація: Не всі СЕС та ВЕС мають брати участь у одних і тих самих раундах 

аукціонів. Ми пропонуємо проводити окремі аукціони для станцій середньох 

потужності для СЕС та ВЕС. Наприклад, окремі групи потужністю до 5 МВт для СЕС 

та до 20 МВт для ВЕС. 

Обгрунтування: Дозволяючи участь всіх учасників в одному аукціоні може створити 

ситуацію, при якій учасники не є однорідними, тобто різних розмірів. Можуть 

сформуватись групи сильних та слабких гравців. Сильні гравці матимуть стимул 

збільшувати свої ставки до рівнів ставок більш слабких гравців. Таким чином, ми 

пропонуємо розділити аукціони для цих відповідних різних груп гравців. 
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Ukraine 

8) Аукціони 

за кожною 

окремою 

технологією 

(technology 

specific) 

Всі види технологій ВДЕ, що 

досягли 15% генерації від 

загального виробництва 

електроенергії з ВДЕ, повинні 

брати участі в аукціонах 

(виходячи з результатів 

попереднього року). На 

сьогодні лише СЕС та ВЕС 

досянли визначеного рівня. 

 

Ми згодні з пропозицією запровадити окремі для кожної 

технології аукціони, за умови що не буде визначатись 

жодних регіональних квот та перед-кваліфікаційні вимоги 

включають в себе дозвіл на приєднання до мереж та право 

на використання земельної ділянки. Через брак 

аргументації, ми не підтримуємо пропозицію виділяти 

певну частину річної квоти (20-25% кожної річної квоти для 

інших технологій, крім сонця та вітру) на рівні закону. 

Замість цього ми рекомендуємо у випадку, якщо буде 

здійснюватись специфічний механізм алокації квоти, це має 

робити Кабінет Міністрів, та таке рішення має бути 

обгрунтованим міркуваннями стабільності мережі, ринку та 

різноманіття джерел енергії та вартості. Оскільки 

відновлювана енергія та технології накопичення енергії та 

їх вартість розвиваються дуже швидко, згадка 

співвідношення технологій у первинному законодавстві 

може привести до неоптимальних результатів через 

декілька років, а зміна первинного законодавства – це 

довготривалий процес. 

Рекомендація: Ми настійно рекомендуємо запровадити окремі аукціони для кожної 

окремої технології ВДЕ на перший час запровадження аукціонної системи підтримки. 

Наступні технології, для яких мають бути запроваджені окремі аукціони, слід 

визначити в законі: 

- наземні ВЕС; 

- всі СЕС; 

- додаткові спеціальні аукціони лише для Чорнобильскої території; 

- нерозвинені технології: 

- біомаса 

- біогаз 

- малі гідро  

- геотермальна енергія.  

Для того щоб врахувати особливості кожної технології, окремі правила аукціонів для 

кожної технології мають бути визначені у майбутньому. 

Ми рекомендуємо встановити мінімальні обсяги аукціонів для кожної технології 

на перші 3 роки у законі (на 2020-2022 роки), щоб забезбечити збалансований 

розвиток всіх технологій та створити впевненість для інвесторів на ринку у коротко- 

та середньостроковому періодах. Підвищення диверсифікації різних технологій 

знизить загальні потреби у балансуванні. На додаток, встановлення у законі обсягів 

для кожної технології підвищує довіру інвесторів. 

Ми дотримуємся позиції IRENA/ЄБРР/Енергетичного Співтовариста: «Окремі 

аукціони за технологіми слід використовувати у якості перших кроків – особливо 

коли цього вимагає необхідність диверсифікації, мережеві обмеження та стабільність 

мережі. Як тільки аукціони ВДЕ стануть добре встановленими та перевіреними, слід 

розглядати технологічно-нейтральні аукціони». 

Ми рекомендуємо використовувати окремі за кожною технологічно аукціони як 

мінімум до 2025 року. Після цього, виконавча влада може ініціювати додання 

аукціонів для офшорних ВЕС або технологічно-нейтральні аукціони. Таким чином, 

момент досягнення 15% від генерації електроенергії як умова для проведення 

аукціонів має бути видалена із законопроекту. 

 

Обгрунтування: Оскільки різні технології мають різні собівартості електроенергії, 

технологічно-нейтральні аукціони приведуть до концентрації сонячних 

електростанцій. 

Оскільки ще не існує розвиненого ринку для офшорних ВЕС, для цього типу станцій 

аукціони варто запровадити пізніше. Для нерозвинених технологій визначених вище 

обсяги аукціонів варто визначати обережно, і лише базуючись на вивченні ринку, щоб 

гарантувати конкуренцію.   
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9) Строк 

надання 

підтримки 

переможцю 

аукціону 

20 років Ми підтримуємо пропозицію продовжити тривалість 

підтримки переможцям аукціонів до 20 років з дати 

введення станції в експлуатацію, що призведе до: 

1) більшого стимулу та регуляторної стабільності 

для інвесторів 

2) більш доступної електроенергії з ВДЕ в Україні 

Рекомендація: Ми рекомендуємо встановити період підтримки 20 років.  

 

Обгрунтування: Довші періоди підтримки дозволяють знизити сукупні щорічні 

витрати на утримання схеми підтримки, оскільки проекту мають більше часу для 

амортизації.  

Довші періоді підтримки також знижують валютні ризики та ризики країни для 

інвесторів, таким чином створюють умови для зниження аукціониих цін. 

10) Розмір 

квоти – хто 

затверджує, 

порядок 

затверджен

ня 

Розмір щорічної квоти 

затверджує КМУ. 

Подання щодо розміру готує 

Міненерговугілля на підставі 

пропозицій оператора 

системи передачі та 

Держенергоефективності. 

Ми не заперечуємо наступну пропозицію: національна 

квота підтримки встановлюється Кабінетом Міністрів 

України щорічно за поданням Міністерства енергетики. 

Подання Міністерства повинно підтримувати досягнення 

середньострокової та довгострокових цілей ВДЕ. Крім того, 

спираючись на інформацію, отриману від таких 

стейкхолдерів як оператор системи розподілу, подання 

повинні відображати такі фактори як спроможність 

енергосистеми працювати з ВДЕ, а також прийняті, 

впроваджені та передбачувані заходи для збільшення 

потужності і гнучкості мережі. 

Міністерство енергетики протягом 6 місяців після набрання 

даним законом чинності і після цього терміну, щорічно має 

готувати звіт, в якому: 

(1) має бути визначено обсяг виробничих потужностей 

ВДЕ, необхідних для досягнення цілей потужності, 

зазначених в енергостратегії Уряду; 

(2) має бути встановлено та обґрунтовано необхідний обсяг 

квот, який буде надаватися на аукціонах наступні п'ять 

років. Після затвердження Кабінетом Міністрів цей звіт 

повинен бути опублікований. 

Рекомендація: Ми підтримуємо позицію донорів. Не повинно бути жодних 

регіональних квот. 

Ми рекомендуємо визначити жорсткі правила звітування та оголошення тендеру: 

● Публічний звіт про результати аукціонів за попередній рік (рівень 

конкуренції, виявлені недоліки, покращення процесів для наступних 

аукціонів) [до 31 березня], 

● Обґрунтування та доцільність наступних обсягів аукціонів та 

запропонованого графіку проведення аукціонів [до 30 вересня] та 

● остаточне рішення щодо обсягів та графіку [до 1 грудня]. 

● Правила аукціону повинні бути опубліковані офіційно українською та 

англійською мовами; 

● оголошення аукціонів повинні бути опубліковані офіційно українською та 

англійською мовами за 2 місяці до проведення аукціону (до відкриття 

пропозицій) 

Обґрунтування: Річні квоти повинні відповідати довгостроковим цілям розвитку 

ВДЕ в Україні, частоті проведення аукціонів та десятирічному планом розвитку ОСР. 

Розміри квот мають забезпечувати (1) досягнення цілей ВДЕ в Україні, (2) повинні 

бути достатньо низькими, щоб гарантувати конкуренцію, але (3) бути достатньо 

великими для економічної ефективності проведення кожного аукціону. 

Цей конфлікт цілей може бути подоланий лише шляхом навчання в процесі 

практичного здійсненя і здатності адаптувати розміри квот. 

Прозорість процесу, що досягається через правила звітності та вимоги до тендерних 

заявок, підвищує суспільне прийняття та підвищує довіру інвесторів (учасників). 

Рекомендація: Кінцевий термін для оприлюднення результатів кожного аукціону має 

становити не більше 10 днів після закінчення терміну подачі заявки. 

Обґрунтування: це допоможе уникнути ситуації, коли гарантований покупець не 

зобов'язаний розкривати результати протягом тривалого періоду часу, або коли 

Кабінет Міністрів не визначає цей період у вторинному законодавстві. 
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11) Період 

планування 

квот 

Квоти встановлюються 

щорічно на 5 років.  

Ми рекомендуємо встановити для Міністерства енергетики 

зобов'язання публікувати щорічний звіт (1), в якому має 

зазначатися прогрес, досягнутий у напрямку 

довгострокової мети ВДЕ; (2) поточна траєкторія, що 

очікується для досягнення цієї мети; (3) перелік проектів, 

що підтримуються, та статус їх реалізації; (4) графік 

проведення аукціонів (включаючи визначення обсягів і 

технологій) на найближчі 3-5 років. 

Рекомендація: Ми рекомендуємо Кабміну до 1 грудня кожного року на постійній 

основі готувати п'ятирічний план обсягів аукціонів. 

Для того, щоб мати компроміс між визначеністю інвесторів та гнучкістю політики, ми 

пропонуємо, щоб перші 3 роки кожного п'ятирічного плану були послідовними й 

істотно не відхилятися від початкового плану (не більше 20%). 

Обґрунтування: Передбачуваність і стабільність обсягів аукціонних торгів мають 

вирішальне значення для ринку, адже в таких умовах можна будувати очікування і 

приймати рішення про початок розробки проекту. Мінімум 3 роки стабільного 

прогнозу обсягів забезпечить визначеність для кожного типу технологій, з 

урахуванням різної тривалості проектів. 

12) 

Принципи 

визначення 

розміру 

квоти 

Щорічна квота розподіляється 

за 3 окремими видами: 

• для вітру 

• для сонця 

• для генерації з інших 

видів ВДЕ (біомаса, 

біогаз, гідро-, 

геотермальна) 

1. Ми не підтримуємо запровадження регіональних квот за 

умови, що передбачаються окремі аукціони для кожного 

виду ВДЕ і якщо учасники аукціону зобов'язані гарантувати 

пропускну спроможність мережі перед проведенням 

аукціону. Ми також не підтримуємо квоти, встановлені 

регіональними адміністративними органами. Втім, Закон 

повинен дозволити проводити окремі аукціони для проектів 

у Чорнобильській зоні відчуження та для офшорних 

вітрових установок. Такі аукціони з попередньо обраним 

місцем розташування матимуть окремі процедури. 

2. Ми згодні з пропозицією запровадити окремі для кожної 

технології аукціони, за умови що не буде визначатись 

жодних регіональних квот та перед-кваліфікаційні вимоги 

включають в себе дозвіл на приєднання до мереж та право 

на використання земельної ділянки. Через брак 

аргументації, ми не підтримуємо пропозицію виділяти певну 

частину річної квоти (20-25% кожної річної квоти для інших 

технологій, крім сонця та вітру) на рівні закону. Замість 

цього ми рекомендуємо у випадку, якщо буде здійснюватись 

специфічний механізм алокації квоти, це має робити Кабінет 

Міністрів, та таке рішення має бути обгрунтованим 

міркуваннями стабільності мережі, ринку та різноманіття 

джерел енергії та вартості. Оскільки відновлювана енергія та 

технології накопичення енергії та їх вартість розвиваються 

дуже швидко, згадка співвідношення технологій у 

первинному законодавстві може привести до 

неоптимальних результатів через декілька років, а зміна 

первинного законодавства – це довготривалий процес. 

3. Резервування 40% частки квот для проектів, менших за 50 

МВт, може бути занадто високим показником з огляду на 

важливість досягнення необхідного масштабу для розвитку 

Рекомендація: Ми погоджуємося з позицією донорів. Крім того, для кожного типу 

аукціону необхідно визначати щорічні обсяги торгів. 

 

Ми рекомендуємо визначити розміри квот на основі прозорого, незмінного і 

загальнодоступного механізму, а також на основі ринкових досліджень. 

 

Ми рекомендуємо, щоб частка квот, яка не була розподілена в рамках певних 

аукціонів, анульовалась і автоматично не переносилась на наступні аукціони. 

Нереалізовані квоти можуть бути компенсованими на підставі рішення Кабінету 

Міністрів в рамках порядку визначення п'ятирічних планів проведення аукціонів. 

 

Важливо показати чітке зобов'язання використати оголошені обсяги квот. Це 

потрібно для того, щоб направити чіткі сигнали для інвесторів і стимулювати 

подальший розвиток проектів у довгостроковій перспективі. Зміни обсягів квот у 

майбутньому мають бути прогнозованими. Більш докладно ознайомитися з деталями 

п'ятирічного плану процедур можна в пунктах 10 та 11. 

 

 

Обґрунтування: Чіткі та прозорі правила визначення розмірів квот знижують ризик 

стратегічної поведінки. Автоматичне перенесення нереалізованих обсягів квот несе 

ризик стратегічних торгів і потенційно слабкої конкуренції. 
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ринку та зниження витрат у порівнянні з підтримкою 

розподіленої генерації та проектів меншого масштабу. 

4. Щоб уникнути спекуляцій та знизити ризик провалу 

системи аукціонів, ми пропонуємо розглянути обмеження, 

що не дозволятимуть збільшувати щорічні квоти шляхом 

пролонгування дії незастосованих квот/непідписаних 

контрактів до наступного року. 

5. Квота не можна буде переданою ні до іншої компанії, ні 

до іншого кінцевого бенефіціара (шляхом продажу компанії, 

що отримала квоту) до того, як проект не буде введено в 

експлуатацію або якщо суб'єкт господарювання не зможе 

продемонструвати (i) ті ж правові, технічні і фінансові 

можливості (ii) з максимальною часткою 25% річної квоти у 

відповідного кінцевого бенефіціару, в зворотньому  випадку 

на даному аукціоні не порушуються правила після 

запропонованого придбання. 

13) 

Платформа 

для 

проведення 

аукціонів  

Електронна торгова система 

Prozorro 

Для майбутньої системи аукціонів повинна 

використовуватися перевірена, економічно ефективна і 

технічно сумісна платформа, що відповідає найвищим 

стандартам прозорості, об'єктивності і стійкості до 

шахрайства, і ця платформа не повинна бути визначена на 

рівні первинного законодавства. Тому на рівні первинного 

законодавства мають бути встановлені найважливіші 

вимоги до платформи аукціону. 

(Під час обговорення в робочих групах у Верховній Раді 

було уточнено, що система ProZorro може адаптуватися до 

вимог аукціону з підтримки відновлюваної енергетики, і 

вона може бути налаштована і повністю функціонувати 

протягом найкоротшого періоду часу. Обов`язкове 

використання цієї системи закріплене у первинному 

законодавстві (Закон «Про закупівлі»), і це відповідає 

вищезазначеним вимогам, а така практика вже пройшла 

перевірку практичного використання в Україні). 

Ми погоджуємося на використання електронної аукціонної платформи Prozorro. Ця 

платформа показала себе як повністю дієвим рішенням. 

 

 

14) 

Забезпеченн

я 

конкуренції 

на аукціоні 

Обов’язковою умовою 

проведення аукціону є 

наявність конкуренції.  

Величина потужності, щодо 

якої за результатами аукціону 

учасники набувають право на 

державну підтримку, не може 

бути більше 80% від сукупної 

величини запропонованої 

Необхідно застосовувати зниження рівнів обсягів під час 

проведення аукціонів, і ми пропонуємо, щоб 

співвідношення винагодження до попиту не перевищувало 

0.8. 

Рекомендація: Економічне обґрунтування передбачає, що аукціонні обсяги не 

повинні змінюватися в рамках одного аукціону. Проте, з політичних причин, 

пов'язаних з реаліями ситуації в Україні, ми приймаємо аргумент донорів про 

автоматичне зменшення обсягу на 80% (за умови, що існують сильні критерії 

попередньої кваліфікації для забезпечення подання серйозних заявок).  

Ми також наголошуємо, що це правильно автоматичного зниження обсягу 

винагородження має застосовуватись не до загальної кількості запропонованих 

проектів, а до обсягів проектів, що були кваліфіковані для участі в кожному 
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всіма учасниками аукціону 

потужності 

раунді аукціону для кожної певної технології, після перевірки всіх перед-

кваліфікаційних вимог. 

Проте, ми пропонуємо не переносити обсяг, що не був розподілений, автоматично на 

наступні аукціони. Це може створити «нагромадження» обсягу на майбутніх 

аукціонах і ще більше зменшити конкуренцію. Незастосований обсяг слід приймати 

до уваги в рамках затвердження п'ятирічних планів. Більш детальну інформацію про 

економічне обґрунтування зменшення обсягу можна отримати з короткого огляду 

AURES II. 

15) 

Максималь

на ціна 

аукціону 

Розмір «зеленого тарифу» для 

відповідної технології на дату 

проведення аукціону 

Ми пропонуємо, щоб кожен аукціон мав змогу 

встановлювати об'єктивно виправдану максимальну ціну та 

вирішувати, чи буде ця ціна опублікована. Якщо 

максимальна ціна встановлена на рівні «зеленого тарифу» 

та розкрита, вона може привести до того, що остаточні ціни 

на аукціоні будуть встановлені на рівні розкритої 

максимальної ціни. 

Однак максимальна ціна, встановлена для будь-якого 

аукціону, не повинна перевищувати рівень «зеленого 

тарифу». 

Рекомендація: Ми рекомендуємо встановити граничну ціну, що починається з рівня 

«зеленого тарифу» для кожної технології, а потім перейти до динамічного механізму, 

тобто встановлювати граничну ціну на основі середнього значення з найвищих 

успішних ставок останніх трьох аукціонів. У будь-якому випадку, гранична ціна не 

може перевищувати рівень «зеленого тарифу» у відповідному році. 

Обґрунтування: Аукціон має розпочинатися починатися з рівня «зеленого тарифу» 

як орієнтовного значення, але потім слід перейти до динамічної системи регулювання, 

щоб відобразити фактичний розвиток ринку та недопустити надмірної компенсації. 

16) Заходи з 

метою 

недопущенн

я високого 

рівня 

концентрац

ії на ринку 

Максимальна частка щорічної 

квоти, яку може виграти один 

учасник разом з іншими 

пов’язаними особами на двох 

аукціонах (за рік), - не більше 

25% 

Обмеження максимальної частки кожної річної квоти на 

25% для одного учасника виявляється обґрунтованим. Ми 

пропонуємо, щоб це було узгоджено з Антимонопольним 

комітетом України, і щоб усі учасники аукціону були 

зобов'язаними розкривати своїх кінцевих бенефеціарних 

власників. Має бути роз`яснено, що «один учасник» означає 

один кінцевий бенефіціарний власник. 

Рекомендація: Ми підтримуємо запропоноване регулювання. Однак, в Україні існує 

ризик, що деякі гравці зловживають адміністративною владою для блокування 

конкурентів. Проте запропоноване рішення не дозволить повністю вирішити цю 

проблему, оскільки компанії з одним кінцевим бенефіціарним власником можуть 

обійти це правило. 

17) 

Банківська 

гарантія 

15 000 Євро за 1МВт 

потужності,  з яких: 

5 000 Євро/1МВт - для участі 

в аукціоні 

10 000 Євро/1 МВт додається 

у разі виграшу на аукціоні в 

якості забезпечення 

виконання зобов’язань 

Рівень банківської гарантії має бути встановлений на основі 

МВт для утримання спекулятивних або легковажних 

заявок. Ми рекомендуємо встановити рівень мінімум 15 

000 євро за 1МВт потужності. 

 

Рекомендація: Запропоновані облігації є досить низькими порівняно з міжнародною 

практикою. Таким чином, ми рекомендуємо наступні технологічно-специфічні 

фінансові вимоги для того, щоб забезпечити серйозність торгів та підвищити рівень 

реалізації проектів: 

ВЕС наземні 
30,000 Євро за 1 МВт, де: 
5,000 Євро/1 МВт для участі в аукціоні 

25,000 Євро/1 МВт у разі перемоги на аукціоні як гарантія виконання зобов'язань 

 

СЕС та СЕС в Чорнобилі  
20 000 Євро за 1 МВт, де: 
5,000 Євро/1 МВт для участі в аукціоні 
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15,000 Євро/1 МВт у разі перемоги на аукціоні як гарантія виконання зобов'язань 

Важливо, щоб у випадку перемоги проекту і невнесення другої частини банківської 

гарантії, вивільнений обсяг аукіону не повинен переноситися на наступну ставку. 

Це може призвести до стратегічних ставок учасниками, що володіють декількома 

проектами, і це може призвести до підвищення цін. 

Обґрунтування: Фінансові гарантії сприяють підвищенню ймовірності реалізації 

проекту.  

18) 

Кваліфікаці

йні критерії 

для 

учасників 

Вимагається: 

- підтвердження права 

власності на 

землю/землекористування; 

- укладений договір про 

підключення об'єкта до 

електромережі. 

Ми вважаємо, що для того, щоб заявка була прийнята, 

повинні бути виконані певні основні технічні вимоги: 

1. гарантування підключення до мережі; 

2. попередньо отриманий дозвіл охорони довкілля та 

зонування території; 

3. оренда, право власності або право на користування 

землею; і 

4. виконання мінімальних юридичних та технічних 

критеріїв. 

Рекомендація: встановлені мінімальні критерії попередньої кваліфікації для 

допущення ВДЕ електростанцій до аукціону повинні наслідувати міжнародний досвід 

і таким чином включати: 

- декларацію про початок будівництва або дозвіл на будівництво, якщо таке 

вимагається українським законодавством;  

- дозвіл на підключення до мережі; 

- підтвердження права власності на землю/права користування та відповідності 

цільового призначення земельної ділянки та вимог зонування території; 

Обґрунтування: Даний перелік вимог забезпечить найвищу якість проектів, що 

допускаються до аукціонів, та забезпечить високий рівень реалізації проектів ВДЕ і 

виключить ризик, пов’язаний з неспроможністю або потенційними бар’єрами для 

отриманная всіх необхідних дозволів після перемоги на аукціоні. 

19) Договірна 

конструкція 

 

Договір купівлі-продажу 

електричної енергії, за яким 

гарантований покупець 

зобов’язується купувати у 

виробника електричну 

енергію за аукціонною ціною. 

Договірний платіж: 

остаточний розрахунок за 

розрахунковий період 

(місяць) повинен бути 

здійснений протягом 20 днів 

місяця, наступного за 

розрахунковим. 

Існуватиме більше однієї угоди, залежно від того, чи 

аукціон проводився у період, що передував становленню 

ліквідного ринку «на добу наперед» чи слідував йому. 

Учасникам ринку, які отримали угоду про купівлю/продаж 

у період до встановлення конкурентного та ліквідного 

ринку «на добу наперед», необхідно дозволити зберегти 

свої початкові контракти (договір купівлі/продажу) на весь 

період схеми підтримки. 

Учасникам ринку, які отримали підтримку в період після 

становлення конкурентного та ліквідного ринку «на добу 

наперед», буде надано контракт на різницю цін, і вони 

продаватимуть електроенергію на енергоринку (включаючи 

продаж за одним або більше контрактів). 

Слід чітко вказати, що учасники, які вже заключили угоду 

про купівлю/продаж, не будуть зобов'язані повторно 

перезаключати контракти на різницю цін, коли буде 

встановлено ліквідний ринок «на добу наперед». 

Крім того, ми рекомендуємо, щоб закон визначав суб'єкт 

господарювання, який гарантуватиме існування 

Рекомендація: Ми пропонуємо наслідувати позицію донорів. 

На додаток: 

Договір купівлі-продажу електроенергії з гарантованим покупцем протягом всього 

періоду підтримки, з ціною визначеною на аукціоні і зафіксованою на всю тривалість 

підтримки, є доцільним до того часу, поки в Україні не буде досягнуто достатнього 

рівня активної конкуренції та ліквідності ринку електроенергії; 

Як тільки існуватиме ліквідний і конкурентний ринок, необхідно розпочати перехід 

до схеми винагороди різниці між аукціонною та ринкової ціною, щоб пришвидшити 

ринкову інтеграцію розвинених технологій ВДЕ. 
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конкурентного і ліквідного ринку «на добу наперед». 

Антимонопольний комітет має бути відповідальним за 

визначення конкурентного ринку. Регулятор має бути 

відповідальним за визначення існування ліквідного ринку 

«на добу наперед». Крім того, закон повинен уточнити 

необхідність розробки критеріїв, за якими буде оцінюватися 

конкурентоспроможність та ліквідність ринку (ці критерії 

можуть включати обсяг торгів, відтік ринку, кількість 

учасників, їх частки на ринку тощо). 

20) Надбавка 

за 

використанн

я обладнання 

українського 

виробництва 

Поширити надбавку на 

аукціонну ціну. Рівень 

залишити як в чинному Законі 

(максимум 10% за 50+% 

локалізації) 

Чіткий, прозорий і довгостроковий процес планування квот 

та надання їх проектам є найбільш ефективним 

інструментом підтримки місцевого економічного розвитку 

та створення робочих місць. Ми наполегливо рекомендуємо 

відмовитися від будь-яких запропонованих переваг за 

використання місцевих компонентів, так як це суперечить 

правилам СОТ та Угоді про Асоціацію і, ймовірно, призведе 

до перешкоджанню конкуренції на аукціонах, а також до 

економічної неефективності і невиправдано високої 

вартості електроенергії. 

Через зниження цін на технології ВДЕ, додана вартість ВДЕ 

проектів, а також створення робочих місць продовжує 

зсуватися від сфери виробництва технологічних 

компонентів до експлуатації та обслуговування ВДЕ 

проектів. Традиційно, більше 80% робочих місць 

зосереджуються у сфері експлуатації або технічного 

обслуговування. 

Досвід також показує, що така політика мала негативний 

ефект у довгостроковій перспективі через цілий ряд причин: 

1) перегляд відповідних правил СОТ, що створює 

невизначеність для розробників проекту, 2) обмеження 

кількості учасників ринку а, отже, конкуренції. 3) іноземні 

компанії можуть відкрити місцеві представництва, але це не 

сприятиме безпосередньому прибутку для місцевих 

компаній, і 4) така політика може призвести до більш 

високих витрат на енергопостачання. 

Рекомендація: Ми рекомендуємо не застосовувати надбавки до аукціонних цін за 

використання обладнання українського виробництва. 

Аргументація:  

- Протиріччя по відношенню до СОТ та Угоди про асоціацію з ЄС можуть стати 

проблемою для такого положення. 

- Невелика пропозиція "місцевих компонентів", потенційно призведе до 

перешкоджанню рівноправної конкуренції учасників на аукціонах. 

- Міжнародний досвід свідчить про те, що таке стимулювання може привести до 

підвищення аукціонних цін. 

21) 

Відповідальн

ість за 

небаланс 

Повна відповідальність після 

того, як внутрішньодобовий 

ринок буде визнано ліквідним 

(рішення про ліквідність 

ринку приймає Регулятор), 

але не пізніше ніж з 2024 року. 

Ми рекомендуємо, щоб зобов'язання балансувати мережу 

були послідовно встановлені як елемент умови участі в 

аукціоні за умови наявності ліквідного внутрішньодобовго 

ринку для початку повної відповідальності ВДЕ за 

балансування. 

  

Рекомендації: Ми погоджуємося з позицією донорів: для того, щоб перекласти повну 

відповідальність на оператору електростанції, повинен існувати повністю ліквідний 

внутрішньодобовий ринок. Будь-яке зобов'язання щодо балансування повинно 

застосовуватися лише до проектів, які підписали договори за результатами аукціонів 

після встановлення ліквідного внутрішньодобового ринку. 
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Враховуючи невизначеність щодо майбутніх витрат на 

балансування, ми також підтримуємо введення 

раціонального обмеження для майбутніх учасників 

аукціонів на весь період їхньої 20-річної підтримки, щоб 

дати їм очевидні причини для інвестування.  

  

Окрім Закону, потенціал ключових інституцій, що беруть 

участь у балансуванні, може бути посилений шляхом 

обміну досвіду країн-членів ЄС, щодо мінімізації ризиків та 

витрат для операторів мережі та гарантованого покупця. 

  

Ми рекомендуємо, щоб критерії прийняття рішень 

Регулятора були загальнодоступними і ґрунтувалися на 

чітких показниках, таких як обсяги продажів за останні 

дванадцять місяців, кількість та структура учасників, їх 

частка у сегментах ринку, мінливість цін тощо.  

 

Ми рекомендуємо зберегти існуючі положення, що 

дозволяють концентрувати відповідальність за 

балансування ВДЕ проектів в руках гарантованого покупця.  

Не виключено, що потенційно великий невикористаний 

потенціал для збільшення гнучкості всієї системи (не тільки 

з боку інфраструктури та сторони виробників ВДЕ), разом з 

пропозицією та попитом мережевої системи міста також 

повинен бути проаналізований та використаний. 

Ми рекомендуємо, щоб всі нові електростанції ВДЕ з встановленою потужністю, що 

перевищує 1 МВт (перегляд потужності у 2025 р.), мали зобов`язання контроюватись 

оператором мережі.  

Аргументація: Для того, щоб сформулювати аукціонну ціну пропозиції, 

інвестори повинні ґрунтувати свої розрахунки на чітких ринкових показниках. 

Ці надійні показники можна отримати лише з ефективних ліквідних ринків. У 

той же час, правила для проектів з вже підписанними договорами не повинні 

змінюватися протягом періоду підтримки, оскільки це ставить проекти у стан 

невизначеності. Якщо витрати не є прогнозованими, інвестори можуть вирішити не 

вкладати інвестиції. 

22) 

Врегулюва

ння 

питання 

строковості  

Технічних 

умов на 

приєднання 

Технічні умови стають 

строковими (зараз вони 

безстрокові). ТУ діють 

протягом 3 років.  

Технічні умови, видані 

суб’єктам господарювання, 

які за результатами аукціонів 

набули право на  державну 

підтримку, є чинними на 

строк виконання такими 

суб’єктами зобов’язань щодо 

будівництва та введення 

об’єктів в експлуатацію (2 

роки для СЕС та 3 роки для 

ВЕС). 

На перехідному етапі: 

Базування на положеннях, що є ідентичними до тих, що 

використовуються в Законопроекті 6081 (технічні умови 

діють протягом 5 років з дня їх видачі), видається 

обгрунтованим. Скасування дозволів на підключення, які 

не використовуються, є важливим елементом для 

вивільнення доступної, але невикористаної потужності 

мережі (на додаток до інвестицій у електромережу та 

підвищення гнучкості енергосистеми по ланцюжку попиту 

та пропозиції). 

Рекомендація: Ми підтримуємо запропонований термін дії технічних умов на 

підключення до електричних мереж. Це допоможе створити можливість виходу на 

ринок для нових гравців без значних бар`єрів входу. У разі продовження періоду 

реалізації проекту, термін дії угоди про підключення до мережі має автоматично бути 

узгодженим з продовженим періодом. 

Проте раптове закінчення терміну дії старих угод про підключення до електромереж 

без отриманих дозволів на будівництво може бути занадто суворим. Ми пропонуємо 

надати короткий термін для того, щоб ринок мав час пристосуватись до нового 

регулювання та отримав необхідні дозволи, наприклад, від 3 до 6 місяців після 

прийняття законопроекту. 
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● ТУ, видані більше ніж за 2 

роки до дня набрання 

чинності Законом є чинними: 

для ВЕС 2 роки, для СЕС 1 рік 

з дня набрання чинності 

законом; 

● ТУ, видані менше ніж за 2 

роки до дня набрання 

чинності Законом є чинними: 

для ВЕС 3 роки, для СЕС 2 рік 

з дня набрання чинності 

законом. 

● Технічні умови, видані 

більш ніж за два роки до дня 

набрання чинності 

зазначеним Законом 

втрачають свою силу, якщо на 

момент набрання чинності 

Законом суб’єкт 

господарювання не має 

зареєстрованої декларації про 

початок виконання 

будівельних робіт або дозволу 

на виконання будівельних 

робіт. 

23) 

Штрафні 

санкції за 

затримки 

 Необхідно вказати час від проведення аукціону, за який 

проект повинен почати здійснювати комерційні операції і 

досягти фізичного початку виробництва, наприклад 18 

місяців для СЕС і 36 місяців для ВЕС. 

Рекомендація:  

Винагороджені проекти повинні бути скасованими, якщо об'єкт ВДЕ не введений в 

експлуатацію протягом: 

- 42 місяці (наземні ВЕС)  

- 30 місяці (СЕС) 

- 42 місця (для інших технологій) 

З метою мотивації до пришвидшення часу реалізації проекту та покарання за 

затримки, період підтримки повинен починатися не пізніше, ніж через: 

- 30 місців з дати підписання попередньої угоди про купівлю-продаж 

електроенергії (наземні ВЕС) 

- 18 місців з дати підписання попередньої угоди про купівлю-продаж 

електроенергії (СЕС) 

- 30 місців з дати підписання попередньої угоди про купівлю-продаж 

електроенергії (для інших технологій) 
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У разі введення в експлуатацію до цих дат, період підтримки починається з дня 

введення в експлуатацію. 

У разі продовження строку реалізації проекту за ініціативою власника проекту, термін 

підтримки не повинен бути продовженим. 

Обґрунтування: затримки ставлять під сумнів реалізацію цілей розвитку ВДЕ. Тому 

необхідно запровадити стимули для підвищення тиску на девелоперів ВДЕ, щоб ті 

дотримувались часових обмежень. Однак зовнішні, ненавмисні затримки повинні 

бути взяті до уваги і мають розглядатися по-різному. 

24) Плата за 

участь в 

аукціоні 

  Рекомендація:  

Учасник аукціону повинен внести плату за участь у розмірі 500 € за кожну подану 

заявку.  

Обґрунтування: 

Цей елемент проекту забезпечує участь лише серйозних учасників та базується на 

міжнародній практиці. 

Додаткові 

положення 

  Рекомендація: На додаток до безвідкличного характеру банківської гарантії, ми 

пропонуємо додати текст «умовна та постійна». 

Обґрунтування: безвідклична гарантія може бути видана гарантованому покупцеві 

за його вимогою без будь-якого погодження зі сторони учасника аукціону та 

перевірки вимог банком. Уточнення вимог до гарантії захистить учасника аукціону 

від потенційного зловживання гарантованим покупцем своїми повноваженнями для 

вилучення гарантії. 

 

Рекомендація: Слід додати положення про відповідальність учасників торгів у 

випадку змови відповідно до українського законодавства. Якщо є рішення суду про 

змову, сторони, що є учасниками змови, повинні бути виключені з будь-яких раундів 

аукціонів, що будуть проводитися в майбутньому  

Обґрунтування: це має відлякати потенційних учасників тендерних змов 

 

 

 

 

Васіліос Анатолітіс Олена Павленко д-р Георг Захманн 

Координатор проекту AURES II Президент DiXi Group керівник проекту LCU 




