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РИНОК ВДЕ В УКРАЇНІ ТА В СВІТІ(1)

*Інформація щодо потужност і  та обсяг ів виробництва електроенерг і ї  об 'єктами відновлювальної  
електроенергетики,  яким встановлено "зелений" тариф (станом на 1 липня 2019 року) .
Посилання: ht tp: / /saee.gov.ua/s i tes/defaul t / f i les/RE_II_2019.pdf

З січня 2015 року полипень 2019 року,  
потужність введених в експлуатацію  
об'єктів відновлювальної  
електроенергетики (ВДЕ), яким  
встановлено "зелений" тариф,  
збільшилась з 967 МВт до 3 910 МВт.

Станом на 1 липня 2019 року введено в  
експлуатацію 12 639 об'єктів ВДЕ.*



РИНОК ВДЕ В УКРАЇНІ ТА В СВІТІ (2 )

На світовому рівні, встановлена потужність
об'єктів ВДЕ в 2018 році зросла на 8% в порівнянні  
з 2017 роком, та загальна потужність об'єктів
ВДЕ становила приблизно 2 378 ГВт станом на  
кінець 2018 року.**
В Україні потужність об'єктів ВДЕ в 2018 році
зросла аж на 52% в порівнянні з 2017 роком.

**Renewab les  2019 Global Sta tus  Report .  A comprehens ive  annual overv iew o f  the  s ta te  o f  renewab le  energy.  REN21.  
Посилання: h t t ps : / /w ww . ren21 .ne t / r epo r t s /g l oba l - s ta tus - repo r t /



РИНОК ВДЕ В УКРАЇНІ ТА В 
СВІТІ (3 )

Світовий рівень інвестицій в секторі ВДЕ досяг 288.9мільярдів
доларів США, що є на 11% меншим за показники 2017 року за  
рахунок стрімкого зниження інвестицій в проекти ВДЕ в Китаї.  
Водночас зріс рівень інвестицій в країнах, що розвиваються.
Вперше, інвестиції в ВДЕ в Україні перевищили 2 мільярди  
доларів США.**

**Renewab les  2019 Global Sta tus  Report .  A comprehens ive  annual overv iew o f  the  s ta te  o f  renewab le  energy.  REN21. Посилання:   
h t t ps : / /w w w. ren21 .ne t / r epo r t s /g l oba l - s ta tus - repo r t /



Реалізація проектів ВДЕ можлива  
без використання корупційних  
складових з огляду на чіткі та  
прозорі механізми оформлення  
документації на кожному з етапів  
реалізації проектів.

В свою чергу прозорі механізми є  
привабливими для іноземних  
інвесторів, що розглядають  
можливості для здійснення  
інвестицій в проекти ВДЕ.

ПОЗИТИВНИЙ  
ДОСВІД
– НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ  
ТОЛЕРАНТНОСТІ  
ДО КОРУПЦІЇ



ПОЗИТИВНИЙ  
ДОСВІД
– НАЯВНІСТЬ  
ЯКІСНИХ ПРОЕКТІВ  
НА РИНКУ ВДЕ

Інвестиційна  
привабливість України  

відзначається,  
зокрема, наявністю  

великої кількості  
якісних проектів ВДЕ.

Поява онлайн  
платформ, таких як  

Калькулятор Вартості  
та Карта Приєднання  

від Укренерго, та  
GetMarket.



ПОЗИТИВНИЙ  
ДОСВІД
– СТАБІЛЬНІСТЬ  
ОПЛАТ ПО  
"ЗЕЛЕНОМУ"  
ТАРИФУ

Загальна тенденція щодо оплат за  
вироблену електроенергію по  
"зеленому" тарифу є позитивною.

Навіть зважаючи на існуючу  
заборгованість у зв'язку з переходом  
на новий ринок електроенергії та  
зміною гарантованого покупця,  
виробники електроенергії поступово  
отримують кошти за прострочені  
місяці.



НЕГАТИВНИЙ ДОСВІД –
ПРИЄДНАННЯ ДО  
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ  
ОБ'ЄКТІВ ВДЕ

Можлива дестабілізація роботи  
об'єднаної енергетичної системи  
України, про що час від часу  
з'являється інформація в новинах,  
негативно впливає на інвестиційну  
привабливість сектору в Україні.



Неможливість чіткого  
визначення ціни приєднання  

до підписання договору  
приєднання та розробки  

проектної документації, від  
чого прогнозована вартість  

проекту збільшується.



Неможливість дослідити історію відведення  
земельних ділянок, досліджуючи лише  
наявну документацію в продавців проектів
ВДЕ

НЕГАТИВНИЙ  
ДОСВІД –
НЕДОСЛІДЖ ЕНА  
ІСТОРІЯ  
ЗЕМЕЛЬНИХ  
ДІЛЯНОК Запити правоохоронних органів щодо  

історичного відведення, продажу земельної  
ділянки в процесі реалізації проектів ВДЕ



НЕГАТИВНИЙ ДОСВІД – ЗАТРИМАННЯ В  
ОФОРМЛЕННІ ДОКУМЕНТІВ ДЕРЖАВНОЮ  
АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОЮ ІНСПЕКЦІЄЮ

Розгляд документів для отримання дозвільних документів на  
здійснення будівництва або на введення об'єкту в експлуатацію, як  
правило, триває більше, ніж в законодавчо встановлені терміни.

Незважаючи на це, розгляд затримується в допустимі строки та  
документи видаються "заднім" числом, що не впливає на подальшу  
долю проекту, зокрема щодо рівня "зеленого" тарифу.
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