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Щодо розроблення 
Національного плану дій з 
відновлюваної енергетики на 
період до 2030 року

Міністерство енергетики України в межах компетенції розглянуло 
спільне звернення громадських організацій від 01.12.2021 № 388 щодо проекту 
Національного плану дій з розвитку відновлюваної енергетики на період до 
2030 року (далі – НПД 2030) та повідомляє.

Дорученням Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля до абзацу четвертого 
підпункту «б» підпункту 5 рішення Ради національної безпеки і оборони 
України від 23 березня 2021 року «Про виклики і загрози національній безпеці 
України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації», 
введеного в дію Указом Президента України від 23.03.2021 № 111, визначено 
необхідність розроблення НПД 2030.

Міненерго надано окреме доручення Держенергоефективності 
підготувати та надати на розгляд Міненерго проект НПД 2030 та плану заходів 
з його виконання.

З метою виконання зазначеного доручення Держенергоефективності 
наказом від 05.08.2021 № 30 утворено робочу групу з питань розроблення НПД 
2030 (далі – Робоча група) до якої увійшли представники заінтересованих 
органів влади і установ та асоціацій, які представляють галузь відновлюваної 
енергетики в Україні. Також до розроблення проекту НПД 2030 залучено 
експертів в рамках Німецько-Українського енергетичного партнерства.

Слід зазначити, що проект НПД 2030 офіційно не оприлюднювався 
Держенергоефективності відповідно до вимог Регламенту Кабінету Міністрів 
України. Разом з тим, попередня версія НПД 2030 представлялася для 
обговорення в рамках Робочої групи.

Повідомляємо, Держенергоефективності в установленому порядку подано 
на розгляд Міненерго проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 
Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2030 року», 
яким передбачається затвердження НПД 2030 та плану заходів з його 
виконання. Наразі проект НПД 2030 опрацьовується Міненерго.
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Водночас, на виконання доручення Прем’єр-міністра України 
Д. Шмигаля до Указу Президента України від 02.12.2019 № 874 «Про рішення 
Ради національної безпеки і оборони України від 2 грудня 2019 року «Про 
невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки» Міненерго 
проводить роботу з перегляду Енергетичної стратегії України на період до 2035 
року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність», схваленої 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 605-р, з 
горизонтом планування до 2050 року (далі – ЕСУ 2050).

З метою забезпечення відповідності статегічних документів в 
енергетичній сфері Міненерго ведеться робота із узгодження положень, 
показників та стратегічних цілей, у тому числі проектів НПД 2030 та ЕСУ 2050.

Враховуючи зазначене, проект НПД 2030 буде офіційно оприлюднений 
Держенергоефективності для проведення громадських обговорень після його 
доопрацювання.

Повідомляємо, що зростання частки відновлюваних джерел енергії в 
енергетичному балансі України разом з реалізацією заходів із 
енергозбереження та підвищенням енергоефективності є одними з ключових 
цілей державної політики в електроенергетичному комплексі України. А також, 
одним із найбільш важливих напрямів енергетичної політики України, 
спрямованої на заощадження традиційних паливно-енергетичних ресурсів та 
поліпшення стану оточуючого природного середовища. Збільшення обсягів 
використання відновлюваних джерел енергії в енергетичному балансі України 
дасть змогу підвищити рівень диверсифікації джерел енергоносіїв, що 
сприятиме зміцненню енергетичної незалежності держави.

Подальший розвиток відновлюваної енергетики в Україні планується на 
конкурентних та ринкових засадах з урахуваням кращих світових практик.

На виконання абзацу четвертого пункту 4 Розділу ІІ «Прикінцеві та 
перехідні положення» Закону України від 21.07.2020 № 810-ІХ «Про внесення 
змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки 
виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії», кроку 400 
Плану пріоритетних дій Уряду на 2021 рік, затвердженого розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 276-р, абзацу другого підпункту 
а) підпункту 4 пункту 1 Рішення Ради національної безпеки і оборони України 
від 30.07.2021 «Про заходи з нейтралізації загроз в енергетичній сфері», 
введеного в дію Указом Президента України від 28.08.2021 № 452/2021, 
Міненерго розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо стимулювання виробництва електричної енергії з 
альтернативних джерел енергії на ринкових засадах» (далі – Законопроект про 
FiP), яким передбачається надання права виробникам з електричної енергії з 
альтернативних джерел енергії здійснювати самостійний продаж електричної 
енергії на ринку електричної енергії, отримуючи надбавку у вигляді різниці між 
розміром «зеленого» тарифу або аукціонної ціни та ринковою ціною. 
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Тобто, замість чинної моделі фіксованого «зеленого» тарифу (Feed-in-
premium) передбачається запровадження більш ефективної моделі підтримки 
виробників електричної енергії з альтернативних джерел енергії, а саме - 
«контрактів на різницю» (Feed-in-premium), що дозволить залучити таких 
виробників до роботи на конкурентних ринкових засадах на рівні із іншими 
«традиційними» виробниками електричної енергії. Запровадження моделі Feed-
in-premium для існуючих виробників за «зеленим» тарифом та переможців 
аукціонів сприятиме більш ефективному з економічної і технічної точок зору 
розвитку відновлюваної енергетики, що дозволить забезпечити подальший 
сталий розвиток галузі, досягти стратегічних цілей та виконати міжнародні 
зобов’язаня держави у цій сфері. Міненерго подано Законопроект про FiP в 
установленому порядку на розгляд Уряду, який у разі схвалення ним буде 
зареєстрований у Верховній Раді України.

Розвиток відновлюваної енергетики планується також в рамках 
проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки. Разом з тим, 
законопроектом про FiP передбачається, що майбутні переможці аукціонів з 
розподілу квоти підтримки отримуватимуть державну підтримку виключно в 
рамках моделі Feed-in-premium. Таким чином, початок проведення аукціонів з 
розподілу квоти підтримки планується після прийняття Законопроекту про FiP.

Водночас, на виконання пункту 4 Розділу II «Прикінцеві та перехідні 
положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законів України 
щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з 
альтернативних джерел енергії» від 21.07.2020 № 810-ІХ, кроку 398 Плану 
пріоритетних дій Уряду на 2021 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 24.03.2021 № 276-р, Міненерго розроблено проект 
постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов 
Кабінету Міністрів України щодо удосконалення конкурентних умов 
стимулювання виробництва електричної енергії з альтернативних джерел 
енергії», яким передбачається приведення Порядку проведення аукціонів з 
розподілу квоти підтримки до вимог чинного законодавства в частині 
удосконалення аукціонної моделі підтримки. Зазначений проект постанови 
подано Міненерго в установленому порядку на розгляд Уряду.

Також, Міненерго разом з Комітетом Верхновної Ради з питань 
енергетики та житлово-комунальних послуг опрацьовується питання 
запровадження корпоративних договорів купівлі-продажу електричної енергії, 
виробленої з альтернативних джерел енергії (Corporate PPA’s) відповідно до 
яких прямим покупцем електричної є приватний споживач, зацікавлений у 
купівлі саме «зеленої» електроенергії, а не держава в особі гарантованого 
покупця.

Також, Міненерго опрацьовується питання запровадження системи видачі 
гарантій походження електричної енергії з альтернативних джерел енергії, що 
сприятиме розвитку відновлюваної енергетики на ринкових засадах з огляду на 
зацікавленість споживачів у купівлі саме «зеленої» електроенергії, у тому числі 
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у зв’язку із запровадженням механізму вуглецевого коригування на кордоні з 
ЄС (CBAM).

Разом з тим повідомляємо, що Міненерго підтримує розвиток малої 
розподіленої генерації з відновлюваних джерел енергії споживачами. 

Так, на виконання кроку 391 Плану пріоритетних дій Уряду на 2021 рік, 
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 
№ 276-р, пункту 200 Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 
2021 рік, затвердженого постановою Верховної Ради України від 02.02.2021 
№ 1165-IX, абзацу другого підпункту б) підпункту 4 пункту 1 Рішення Ради 
національної безпеки і оборони України від 30.07.2021 «Про заходи з 
нейтралізації загроз в енергетичній сфері», введеного в дію Указом Президента 
України від 28.08.2021 № 452/2021, Міненерго працює на розробленням 
законопроекту, який передбачатиме удосконалення системи підтримки малої 
розподіленої генерації з альтернативних джерел енергії споживачів, у тому 
числі приватних домогосподарств, яка має враховувати кращі світові практики і 
бути орієнтована на покриття власного споживання та не призводити до 
збільшення обсягу перехресного субсидіювання за рахунок інших споживачів.  
В рамках розроблення зазначеного законопроекту розглядається можливість 
запровадження системи Net Billing, у якій між споживачем, у тому числі 
приватним домогосподарством, який встановив генеруючу установку з 
використанням альтернативних джерел енергії, та постачальником 
відбуватиметься взаємозалік в грошових одиницях за спожиту та відпущену 
електроенергію.

Варто відмітити, що 30.11.2021 на засіданні Ради Міністрів 
Енергетичного Співтовариства прийнято рішення щодо розширення дії 
положень 4го Енергетичного Пакету Європейського Союзу (4th European EU 
Energy Package) на учасників Енергетичного Співтовариства, у тому числі і 
Україну, які визначають обов'язкові для втілення на законодавчому та 
регуляторному рівні Державами-членами вимоги до організації їхніх 
внутрішніх ринків енергії та загальноєвропейського ринку енергії, куди 
включено, зокрема, і Директиву ЄС 2018/2021 від 11.12.2018 про заохочення 
використання енергії з відновлюваної джерел енергії. Положеннями зазначеної 
Директиви, у тому числі, передбачається сприяння розвитку малої розподіленої 
генерації та створення нових учасників ринку електричної енергії: 
самоспоживачі, енергетичні спільноти громадян, групові самоспоживачі, 
агрегатори тощо. Зазначені положення також планується врахувати при 
розробленні відповідного законопроекту.

Слід зазначити, що в умовах зростання потужності сонячних і вітрових 
електростанцій з негарантованим графіком відпуску електричної енергії, 
Об’єднана енергетична система України має гостру потребу в додаткових 
балансуючих потужностях та заходах з підвищення гнучкості енергосистеми.

Збалансування роботи енергосистеми в умовах зростання обсягів 
відновлюваної генерації можна досягти за рахунок забезпечення її ринкової та 
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технічної інтеграції в енергосистему. В першу чергу, це створення умов для 
функціонування об’єктів відновлюваної енергетики в ринку електричної енергії 
на загальних з традиційною генерацією засадах, зокрема перехід на моделі 
Feed-in-premium для існуючих об’єктів та проведення аукціонів виключно в 
рамках цієї моделі.

Технічній інтеграції об’єктів відновлюваної енергетики в енергосистему 
сприятиме, зокрема, розвиток високоманеврової потужності з можливістю 
швидкого пуску та систем накопичення енергії.

Кабінетом Міністрів України постановою від 10.07.2019 № 677 
затверджено Порядок проведення конкурсу на будівництво генеруючої 
потужності та виконання заходів з управління попитом. З метою залучення 
інвестицій у будівництво нових високоманеврових потужностей, Міненерго 
разом з ПрАТ «НЕК «Укренерго» та НКРЕКП опрацьовується питання 
проведення відповідних конкурсів.

Однією з перспективних технологій, що дозволить підвищити гнучкість 
ОЕС України, є системи накопичення електричної енергії, які можна 
використовувати для підтримання частоти (первинне регулювання) та 
перенесення потужності з періоду її «профіциту» в періоди її «дефіциту» 
(вторинне, третинне регулювання).

З метою врегулювання правових, організаційних та економічних засад 
функціонування систем накопичення енергії в ринку електричної енергії 
Міненерго розроблено проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо розвитку систем накопичення енергії», який 03.09.2021 
оприлюднено на офіційному вебсайті Міненерго.

Разом з тим, Верховна Рада України 16.11.2021 прийняла за основу 
проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
розвитку систем накопичення енергії» (реєстр. № 5436-д від 17.09.2021), яким 
передбачається врегулювання правових, економічних та організаційних засад 
функціонування систем накопичення енергії в ринку електричної енергії. 
Міненерго бере активну участь в опрацюванні зазначеного законопроекту в 
Комітеті Верховної Ради України з питань енергетики та комунальних послуг.

Повідомляємо, що вищезазначені ініціативи стосовно розвитку галузі 
відновлюваної енергетики будуть враховані при підготовці проекту НПД 2030.

Враховуючи зазначене, Міненерго в межах компетенції докладає 
максимум зусиль для забезпечення сталого розвитку галузі відновлюваної 
енергетики в Україні.

Перший заступник Міністра                                                Юрій ВЛАСЕНКО

Владислав Максаков 594 66 44


