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• Високі рівні ЗТ фіксовані у євро, зокрема 15 євроцентів для 
наземних СЕС та 16,37 для дахових СЕС, 10,2 євроцентів для 
ВЕС та 12,4 для БЕС за кВт⋅год до 2020 +

• Надбавка за місцеве обладнання (працює!!!) +

• Довготривалий ЗТ (до 2030) +

• Однозначне зобов'язання закуповувати електроенергію та 
позитивна практика Регулятора +

• Гарантія для застосування законодавства про ЗТ +

• Прозорість у встановленні ЗТ та позитивна практика +

• Договір закупівлі електроенергії до 2030 до будівництва +

• Більше ясності у законодавстві завдяки технічним змінам до 
поточної системи ЗТ та застосування надбавок до ЗТ +

• 1,3 ГВт потужностей і тренд до зростання
• Очікувана нова потужність 300-400 МВт у 2017?!!
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Правові драйвери для ВДЕ (+) 



• Можливість встановлення ЗТ до введення в експлуатацію -
• Покращення прозорості приєднання до мереж, витрати та 

надійність +/-
• Покращення стану земельних питань (будівництво без зміни 

цільового призначення та детального плану територій) -/+
• Ускладнення процесу будівництва (дозвіл на будівництво, 

містобудівна експертиза, сертифікат введення в експлуатацію, 
ліцензія на будівництво) -/+

• Послаблення валютних обмежень +/-
• Відповідальність за небаланси (поступове введення до 2030 з 

2021 по 10% з дозволеним погодинним відхиленням) та питання 
гарантованого покупця -/+

• Інші стимули (звільнення від ввізного ПДВ та мита) +/-
• Можливості для фінансування -/+

• “Bankable” PPA -/+
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Юридичні питання та неоднозначності 
ВДЕ (- або +/- або  -/+) 



• PPA найважливіший документ для IFIs та іноземних інвесторів

• До 14.10.2017 PPA не виглядав bankable

• Зміни до PPA від 14.10.2017 (позитив)
• до 2030 року +
• можливість іноземного арбітражу (сумнівна) +/-
• PPA до будівництва вступає в силу після отримання ЗТ і 

виконання понад 7 умов (по суті майже нічого не змінили) -/+
• обов'язок Енергоринку передати права та обов'язки за PPA

гарантованому покупцю +

• Зміни до PPA від 14.10.2017 (що не досягнуто)
• відступлення прав вимоги до Енергоринку без згоди -
• скасування автоматичної згоди щодо змін законодавства -
• чинний PPA до  будівництва -
• відшкодування за невиконання PPA –
• обов'язок Енергоринку укласти PPA до  будівництва -

• Проект нових змін до PPA від 10.10.2017
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“Bankable” PPA 



• ТЕО проекту 

• Створення юридичної особи, за необхідності

• Оформлення прав на землю, якщо наземна 

• Отримання містобудівних умов та обмежень 

• Укладення договору приєднання до мереж 

• Укладення договорів на закупівлю обладнання та доставка 

• Оформлення документу на початок будівництва і будівництво

• Оформлення документу про завершення будівництва

• Оформлення об'єкту нерухомості

• Відкриті слухання щодо ЗТ і надбавки, за наявності (new)
• Отримання ліцензії та ЗТ і надбавки, за наявності

• Вступ до Оптового ринку електроенергії України 

• Укладення договору на продаж електроенергії з ДП «Енергоринок» 
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Етапи проекту будівництва комерційної 
електростанції
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Максим спеціалізується на таких напрямках як енергетика, нафта і газ, сільське господарство та 
інфраструктура протягом майже десяти років. Він є визнаним експертом в сфері енергетики і володіє
значним досвідом консультування з питань традиційних та альтернативних джерел енергії, зокрема, 
у сфері відновлювальних джерел енергії. 
Максим є юридичним експертом в Біоенергетичній Асоціації України, Українській вітроенергетичній
асоціації, Державному агентстві з енергоефективності та енергозбереження України.  Максим є 
членом Комісії Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України з екологічних інвестицій, 
альтернативних та відновлювальних джерел енергії та співголовою Комітету з палива та енергетики  
Європейської Бізнес Асоціації України (ЄБА). 


