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21 липня 2020 року Верховна Рада України прийняла закон «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних 
джерел енергії» № 810-IX. Закон № 810- IX набрав чинності 1 серпня 2020 року

— Закон № 810-IX ґрунтується на Меморандумі про взаєморозуміння щодо врегулювання 
проблемних питань у сфері відновлюваної енергетики від 10 червня 2020 року та відображає 
домовленості уряду та двох асоціацій виробників з ВДЕ щодо реструктуризації (скорочення)  такого 
механізму підтримки як «зелений тариф» («ЗТ»):

— З точки зору інвесторів та виробників ВДЕ, умови Закону № 810-IX можуть розглядатися таким 
чином:

Встановлення чіткої стабілізаційної умови для 
ВДЕ проектів Зниження ставок ЗТ без продовження строку 

дії ЗТ

"Зелені" аукціони будуть запущені в 2021 році, і 
модель проведення аукціонів вдосконалюється

Посилення відповідальності за небаланси

Основа для більш регулярних та своєчасних 
платежів виробникам ВДЕ за поставлену 
електроенергію

Механізм компенсації за обмеження генерації  
ВДЕ виробників (curtailment)

Сприяння погашенню заборгованості 
гарантованого покупця (приблизно 14 
мільярдів грн станом на червень 2020 року)

Позитивні Негативні



Інформація, що подана у цій публікації, носить загальний характер і не висвітлює стан справ будь-якого окремого підприємства або фізичної особи. 
Незважаючи на те, що ми намагаємося подавати точну і своєчасну інформацію, ми не гарантуємо, що ця інформація є правильною на дату її
отримання або буде достовірною у майбутньому. Ніхто не повинен діяти і покладатися на таку інформацію без відповідної професійної консультації, 
наданою після детального вивчення стану справ.
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Сонячні електростанції Вітрові електростанції

Введені в експлуатацію до липня 2015 

всі СЕС: максимальний ЗТ для СЕС понад 10 МВт 
введеної в експлуатацію до березня 2013 
(≈ € центів 24,55) 

без змін

Введені в експлуатацію з липня 2015 – грудня 2019

Зниження ЗТ СЕС ≥ 1 МВт: 15% ВЕС ≥ 2 МВт*: 7,5%
*що складається з вітрових турбін встановленою 

потужністю 2 МВт і більшеСЕС < 1 МВт: 7,5%

Введені в експлуатацію з  1 січня 2020
СЕС ≥ 1 МВт, введені:

всі ВЕС: 2,5%

січень 2020 – жовтень 
2020:

2,5%

листопад 2020 –
березень 2021:

30%

з 1 квітня 2021:

СЕС > 75 МВт, введені
з 1 листопада 2020

60%

60%

Дія ЗТ до 1 січня 2030

Tермін введення в 
експлуатацію 
(pre-PPA)

2 роки
pre-PPA підписані до 31 грудня 2019

3 роки
pre-PPA підписані до 31 грудня 2019

Відповідальність за 
небаланси**

50% з 1 січня 2021
100% після 1 січня 2022

**застосовується до об'єктів ВДЕ, встановлена потужність яких не перевищує 1 МВт

Допустиме
відхилення

5% 10%

Стабілізаційна 
умова

Гарантується, що з 1.07.2020 по 31.12.2029 механізм ЗТ не буде змінено або скасовано. Це не 
стосується змін у податковому законодавстві та у питаннях оборони, національної безпеки, 
громадського порядку та охорони навколишнього середовища

Обмеження 
генерації

ОСП повинен компенсувати ЗТ або аукціонну ціну, внаслідок команд на обмеження генерації. 
Ці витрати ОСП повинні бути включені до тарифу на передачу, встановленого НКРЕКП

Контакти

Основні умови реструктуризації механізму ЗТ
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