
Огляд розвитку сектору ВДЕ за 2018 рік
КИЇВ, 28 грудня 2018

НКРЕКП



Приклади реалізованих в 2018 році проектів ВДЕ

Грудень 2018



Приклади реалізованих в 2018 році проектів ВДЕ

Грудень 2018



Приклади реалізованих в 2018 році проектів ВДЕ

Грудень 2018



3,7 0,0 6,5

43,8

1,3

55,2

10,4 7,5 1,6

291,2

2,4

313,2

ВЕС Біомаса Біогаз СЕС малі ГЕС Всього

IV кв. 2017 року IV кв. 2018 року

Квартальна

+
2

5
8

465,1

38,7 34,4

741,9

94,6

1 374,7

532,8

51,3 46,2

1 388,3

98,6

2 117,2

ВЕС Біомаса Біогаз СЕС малі ГЕС Всього

01.01.2018 01.01.2019

Динаміка введення в експлуатацію об’єктів ВДЕ, МВт

› в 2018 році введено в експлуатацію 742,5 МВт генеруючих потужностей, що в 2,8 рази перевищує потужність
введену в експлуатацію за 2017 рік;
› б'єкти ВЕС та СЕС складають 96% введених потужностей;
› в 2018 році НКРЕКП встановила «зелений» тариф для 202 об’єктів електроенергетики (серед яких СЕС – 163
об’єкти, ВЕС – 11 об’єктів, біогаз/біомаса – 16 об’єктів, малі ГЕС – 12 об’єктів);
› середня одинична потужність введених в експлуатацію в 2018 році об’єктів електроенергетики
- 3 МВт.

Грудень 2018
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Встановлена потужність об’єктів ВДЕ по регіонам
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Потужність введена у 2018 році, МВт Загальна встановлена потужність, МВт

Лідером із введення в експлуатацію об’єктів ВДЕ в 2018 році є Херсонська область
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Відповідно до статті 9-1 ЗУ «Про альтернативні джерела енергії» до розрахунку приймається
середньозважений курс гривні щодо євро, офіційно встановлений за 30 календарних днів, що
передують останньому в кварталі засіданню НКРЕКП

Динаміка курсу гривні щодо євро при розрахунку «зелених» тарифів
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Розмір «зеленого» тарифу дозволяє покрити вартість капіталу залученого для реалізації проекту 

Порівняння «зелених» тарифів з тарифами для населення та I – II кл. напруги
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Порівняння «зелених» тарифів, що діятимуть у I кварталі 2019 року із тарифами для населення та 
тарифами для I і II класу напруги (коп/кВт.год з ПДВ)
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Структура обсягів та вартості електричної енергії виробленої з ВДЕ
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Удосконалення механізму стимулювання в сфері ВДЕ   
20 грудня 2018 ВРУ прийнято у першому читанні проект Закону України (реєстр. № 8449-д) «Про
внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва
електричної енергії з альтернативних джерел енергії» (щодо запровадження системи аукціонів)

Ключові позиції проекту Закону України
 Дата запровадження нової системи підтримки:
• 01 січня 2020 року.

 Суб’єкти, для яких участь в аукціонах обов’язкова:
• у 2020 році - для всіх видів технологій, крім СЕС, потужністю > 10 МВт, для ВЕС > 20 МВт;
• у 2021 та 2022 році - для всіх видів технологій, крім СЕС, потужністю > 5 МВт, для ВЕС > 20 МВт;
• починаючи з 1 січня 2023 року - для всіх видів технологій, крім СЕС, потужністю > 1 МВт, а для ВЕС > 3 МВт (або одна

вітротурбіна).

 Кінцевий термін підписання prePPA для завершення розпочатих проектів у сфері ВДЕ на
умовах «зеленого» тарифу:

• до 31 грудня 2019 року;
• 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.

 Періодичність проведення аукціонів:
• 2 рази на рік з визначенням граничних термінів проведення – не пізніше 1 квітня та 1 жовтня.

 Строк дії «зеленого» тарифу:
• «зелений» тариф діє до 2030 року.

 «Зелені» тарифи для СЕС, ВЕС:
• зменшення для СЕС у 2020 році – 25% з подальшим зменшенням на 2,5% кожного року протягом 3 років.
• зменшення для ВЕС у 2020 р. в редакції чинного закону – 10% з подальшим зменшенням на 1,5 % кожного року протягом
• 3 років.



Грудень 2018

Удосконалення механізму стимулювання в сфері ВДЕ   

 «Зелені» тарифи для біомаси, біогазу, мікро-, міні-, малі ГЕС, геотермальна:
• рівень «зеленого» тарифу залишається відповідно до чинного закону (зменшення на 10% у 2020 та 2025 році, відповідно).

 Строк надання підтримки переможцю аукціону:
• 20 років.

 Платформа для проведення аукціонів:
• електронна торгова система Prozorro.

 Модель аукціону:
• Одноетапний статичний закритий аукціон. Учасники подають закриті пропозиції, які містять технічну пропозицію

(величину потужності, щодо якої учасник має намір набути право) та цінову пропозицію (ціна продажу 1 кіловат години
електричної енергії).

• Переможці визначаються за результатами одночасного розкриття технічних та цінових пропозицій. Єдиний критерій
вибору переможців – ціна.

 Максимальна ціна аукціону:
• розмір «зеленого тарифу» для відповідної технології на дату проведення аукціоную

 Поширення спрощеної процедури встановлення «зеленого» тарифу (без отримання ліцензії
на виробництво електричної енергії):

• ВЕС, СЕС – для споживачів, генеруючі установки яких потужністю до 50 кВт (зараз 30 кВт для домогосподарств). Такі
споживачів матимуть відносини з постачальником універсальних послуг.

• СЕС – для споживачів, генеруючі установки яких потужністю більше 50 кВт, але не перевищують 500 кВт, за умови
розміщення установок на дахах, фасадах капітальних будівель, споруд. Такі споживачі матимуть відносини з Гарантованим
покупцем.


