
                          

ОГЛЯД 
НАЙБІЛЬШ ВАЖЛИВИХ ЗМІН ЩОДО МЕХАНІЗМУ «ЗЕЛЕНОГО» ТАРИФУ,  

ЗАПРОВАДЖЕНИХ ЗАКОНОПРОЕКТОМ №3658 
 

21.07.2020р. Верховна Рада України прийняла в цілому проект Закону України №3658 про внесення змін до деяких законів України щодо 
удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії (далі – Законопроект). 
Нижче наведений огляд ключових положень Законопроекту, що стосуються механізму «зеленого» тарифу та коментарі щодо наслідків 
запровадження вказаних змін. 
Водночас, інформація щодо змін, що стосуються механізму «зелених» аукціонів, буде надана окремо після детального аналізу. 
 
Важливо: 
Інформація, наведена нижче у таблиці, ґрунтується на тексті Законопроекту та порівняльній таблиці до нього (матеріали до другого 
читання), що містяться на сайті ВРУ станом на 22.07.2020р., і може буде дещо змінена/переглянута після опублікування офіційного тексту 
прийнятого Законопроекту. 

 

ЗМІНИ ЗМІСТ РЕДАКЦІЇ І ЧИТАННЯ ЗМІСТ РЕДАКЦІЇ ІІ ЧИТАННЯ  КОМЕНТАРІ 

ЗМЕНШЕННЯ РОЗМІРУ «ЗЕЛЕНОГО» ТАРИФУ 
Законопроект доповнює Закон України «Про альтернативні джерела енергії» новою статтею 94, відповідно до якої з 01.08.2020р. 
НКРЕКП встановлює «зелені» тарифи з урахуванням понижуючих коефіцієнтів та граничного розміру «зеленого» тарифу, що наведені 
нижче. При цьому Законопроект не містить положень щодо продовження строку дії договорів купівлі-продажу електричної енергії за 
«зеленим» тарифом. 

ДЛЯ СЕС 
 

Введених в експлуатацію 
до 01.07.2015р. 

Передбачається граничний 
розмір «зеленого» тарифу - 
EUR 0.22 за 1 кВт*год 

Передбачається граничний розмір 
«зеленого» тарифу - EUR 0.2456 за 1 
кВт*год 

Після набуття Законопроектом чинності, з 
01.08.2020р. НКРЕКП перегляне 
встановлені «зелені» тарифи.  
При цьому Гарантований покупець буде 
здійснювати розрахунки відповідно до 
нових тарифів. 
При цьому, запланованого дострокового 
припинення дії договорів PPA (як 
передбачав Меморандум від 11.06.2020р.) 
не відбудеться. 
 
Обмеження обсягів будівництва нових 
об’єктів ВДЕ передбачається досягти за 
рахунок зменшення розмірів «зеленого» 

Введених в експлуатацію 
з 01.07.2015р.  
по 31.12.2019р. 

<1 МВт – - 10 %  <1 МВт – - 7,5 %  

> 1MВт – - 15% ≥1 МВт – - 15 %  

Введених в експлуатацію 
після 31.12.2019р. 

Для введених в експлуатацію 
до 01.08.2020р. – - 2,5% 
після 01.08.2020р. – - 60 %  

Для введених в експлуатацію: 
до 01.11.2020р. –  - 2.5 % 
з 01.11.2020р. до 31.03.2021р. (1-75 MВт)  
– - 30% 
після  31.03.2021р. (1-75 MВт)  –  - 60 %  
після  01.11.2020р. (>75 MВт) – - 60 % 
після  01.11.2020р. (<1 MВт) – - 2,5 % 

ДЛЯ ВЕС 



                          

Введені в експлуатацію з 
01.07.2015р. до 
31.12.2019р. 
(з вітроустановками 
потужністю понад 2MВт) 

- 7.5 % - 7.5 % тарифу та його меншою вигідністю, 
порівняно до умов «зелених» аукціонів. 

Введені в експлуатацію 
після 31.12.2019р. 

- 2.5 %  - 2.5 %  

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕБАЛАНСИ 
Законопроект передбачає прискорене настання відповідальності за небаланси для виробників ВДЕ. 

У 2021р. 50% частка відшкодування 
небалансу 

50% частка відшкодування небалансу Зміни не поширюються на СЕС 
встановленою потужністю до 1МВт. 
Для таких СЕС частка відповідальності за 
небаланс у 2021 році становитиме 10% з 
подальшим щорічним зростанням на 10% 
до досягнення 100% у 2030 році. 

У 2022р. 100% частка відшкодування 
небалансу 

100% частка відшкодування небалансу 

ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ ТА ПОТОЧНІ РОЗРАХУНКИ ГАРАНТОВАНОГО ПОКУПЦЯ 
Законопроект доповнює Прикінцеві та Перехідні положення Закону України «Про ринок електричної енергії» нормами щодо погашення 
заборгованості ДП «Гарантований покупець» перед Виробниками ВДЕ. 

Випуск облігацій 
внутрішньодержавної 
позики 

Відсутні КМУ повинен внести до ВРУ пакет 
законів щодо погашення заборгованості 
ДП «Гарантований покупець» у 2021-
2022 роках за рахунок випуску облігацій 
внутрішньодержавної позики. 

Передбачається можливість погашення 
боргів перед ВДЕ до кінця 2022 року. 

Використання коштів 
ОСП 

Відсутні 70% коштів ОСП, отриманих від 
розподілу пропускної спроможності 
міждержавного перетину, 
використовуються для погашення 
заборгованості перед ДП «Гарантований 
покупець» (50% - на платежів перед ДП 
«НАЕК «ЕНЕРОАТОМ» та 50% для 
розрахунків з виробниками ВДЕ). 

Бюджетна компенсація 
видатків ДП 
«Гарантований 
покупець» 

Відсутні Щорічно КМУ повинен закладати в 
державний бюджет України кошти на 
надання фінансової підтримки для ДП 
«Гарантований покупець» у розмірі не 
менше 20% прогнозної товарної 
продукції виробітку електричної 

 



                          

енергії з альтернативних джерел на 
відповідний рік. 

СТАБІЛІЗАЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ (ГАРАНТІЇ НЕЗМІННОСТІ ЗАКОНОДАВСТВА) 
З урахуванням логіки Меморандуму, підписаного 11.06.2020р., текст Законопроекту у І читанні передбачав надання інвесторам 
додаткових гарантій незмінності законодавства «взамін» зменшенню розмірів «зеленого» тарифу. 
Текст Законопроекту до ІІ читання (за рахунок прийняття поправки А.Геруса №1203) змінив обсяг запропонованих гарантій. 

Гарантії незмінності 
законодавства, надані у 
Законі України «Про 
режим іноземного 
інвестування» 

Державні гарантії захисту 
іноземних інвестицій, пов’язані з 
застосуванням «зеленого» 
тарифу, застосовуються на весь 
строк дії «зеленого» тарифу. 
До прав і обов’язків сторін, 
визначених договором про 
купівлю-продаж електричної 
енергії за «зеленим» тарифом, 
протягом строку його дії 
застосовується законодавство 
України, чинне на дату 
набрання чинності Закону 
України «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо 
удосконалення умов підтримки 
виробництва електричної 
енергії з альтернативних 
джерел енергії». Зазначені 
гарантії не поширюються на 
зміни законодавства, що 
стосуються питань оборони, 
національної безпеки, 
забезпечення громадського 
порядку, охорони довкілля. 

Державні гарантії захисту іноземних 
інвестицій, пов’язані з застосуванням 
«зеленого» тарифу, застосовуються на 
весь строк дії «зеленого» тарифу. 
До прав і обов’язків сторін, визначених 
договором про купівлю-продаж 
електричної енергії за «зеленим» 
тарифом, протягом строку його дії 
застосовується законодавство України, 
чинне на дату набрання чинності Закону 
України «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо удосконалення 
умов підтримки виробництва 
електричної енергії з альтернативних 
джерел енергії».  
Зазначені гарантії не поширюються 
на зміни законодавства, що стосуються 
питань оборони, національної безпеки, 
податкового законодавства, 
забезпечення громадського порядку, 
охорони довкілля. 

Прийняття поправки А.Геруса №1203 
демонструє наявність планів щодо 
погіршення умов для проектів ВДЕ 
шляхом запровадження додаткових 
податків та зборів. 
Зокрема, вже у 2020 році НКРЕКП під 
час розрахунку тарифу ОСП враховує 
скасування пільги на сплату акцизного 
податку на електричну енергію з 
альтернативних джерел енергії (3,5%). 
Водночас, фінальний текст Законопроекту 
створює колізію щодо застосування 
державних гарантій незмінності 
податкового законодавства. 
Закон України «Про режим іноземного 
інвестування» передбачає, що державні 
гарантії незмінності законодавства не 
застосовують до податкового 
законодавства. 
Законі України «Про альтернативні 
джерела енергії» передбачає, що держава 
гарантує незмінність податкового 
законодавства, за винятком випадків, коли 
такі зміни зменшують або скасовують 
розмір податків та зборів. 
Відтак, з правової точки зору, слід 
враховувати, що Закон України «Про 
режим іноземного інвестування» 
застосовується виключно до захисту 
іноземних інвестицій.  
Відтак на національних інвесторів 
поширюватиметься гарантія Закону 
України «Про альтернативні джерела 
енергії» щодо незмінності податкового 
законодавства.1 

Гарантії незмінності 
законодавства, надані у 
Законі України «Про 
альтернативні джерела 
енергії» 

Держава гарантує, що для 
суб’єктів господарювання 
протягом усього строку дії 
«зеленого» тарифу буде 
застосовуватися законодавство 
України чинне на дату 
набрання чинності 
Законопроекту, крім 
законодавства, що зменшує 
розмір податків чи зборів чи 

Держава гарантує, що для суб’єктів 
господарювання протягом усього строку 
дії «зеленого» тарифу буде 
застосовуватися законодавство 
України, чинне на дату набрання 
чинності Законопроекту, крім 
законодавства, що зменшує розмір 
податків чи зборів або скасовує їх, 
спрощує регулювання господарської 
діяльності, послаблює процедури 

                                                           
1 Практична можливість стягнення збитків від порушення державних гарантій незмінності податкового законодавства не є предметом аналізу у цьому документі. 



                          

скасовує їх, спрощує 
регулювання господарської 
діяльності, послаблює 
процедури державного нагляду 
(контролю) у сфері 
господарської діяльності, або 
пом’якшує відповідальність, або 
в інший спосіб покращує 
становище суб’єктів 
господарювання, яке має 
застосовуватися з дати 
набрання чинності таким 
законодавством. 

державного нагляду (контролю) у 
сфері господарської діяльності, або 
пом’якшує відповідальність, або в 
інший спосіб покращує становище 
суб’єктів господарювання, яке має 
застосовуватися з дати набрання 
чинності таким законодавством. 

В свою чергу іноземні інвестори не 
позбавлені можливості посилатися на 
положення Закону України «Про 
альтернативні джерела енергії» (щодо 
незмінності податкового законодавства) 
під час захисту інтересів в інвестиційних 
арбітражах, незважаючи на те, що зміст 
Закону України «Про режим іноземного 
інвестування», безумовно, послаблює їх 
правову позицію. 

ІНШЕ 

Спеціальний тариф на 
передачу електроенергії 
для підприємств 
«зеленої» 
електрометалургії 

Відсутні Підприємства «зеленої» 
електрометалургії (тобто виробники 
сталі, що використовують виключно 
електродуговий метод плавлення та 
забезпечують менш ніж 250 кг викидів 
СО2 на 1 тонну продукції) 
оплачуватимуть послуги ОСП з передачі 
електричної енергії за спеціальним 
тарифом, що не враховує витрати на 
оплату послуги з підвищення частки 
електроенергії з альтернативних джерел 
енергії, з яких фінансуються розрахунки 
за «зеленим» тарифом. 
 

Запровадження пільги для підприємств 
«зеленої» електроенергетики створює 
додатковий дефіцит у розрахунках ПрАТ 
«НЕК «Укренерго» з ДП «Гарантований 
покупець», що може бути зменшений за 
рахунок: 

 підвищення тарифу на передачу 
електроенергії для інших учасників 
ринку; 

 фінансової підтримки з державного 
бюджету. 

 
Окрім того, запровадження пільгового 
тарифу на електричну енергію, містить 
ознаки державної підтримки для окремої 
категорії підприємств, що може стати 
підставою для антидемпінгових претензій 
та позовів проти України, відповідно до 
умов Угоди про Асоціацію з ЄС та Угоди 
про заснування СОТ. 

Пріоритетні розрахунки 
за електроенергію, 
вироблену на СЕС 
домогосподарств 

Відсутні Постачальники універсальних послуг 
повинні забезпечити пріоритетну оплату 
вартості електричної енергії, виробленої 
генеруючими установками приватних 
домогосподарств потужністю до 50 кВт. 

Норма зобов’язує ПУП забезпечити 100% 
розрахунків з домогосподарствами за 
вироблену електричну енергію у 
пріоритетному порядку порівняно з 
іншими розрахунками ПУП. 
При цьому, нововведення не повинно 
впливати на розрахунки з комерційними 
об’єктами ВДЕ, адже пріоритетність 
оплати е/е, виробленої приватними 



                          

домогосподарствами, не поширюється на 
розрахунки між ПУП та ОСП і, як наслідок, 
не створює додаткового фінансового 
дефіциту для ОСП та ДП «Гарантований 
покупець». 

 


