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Ініціатива ОЕСР для країн Східної Європи та Південного Кавказу
Започаткована у квітні 2009 року Ініціатива ОЕСР для країн Східної Європи та Південного
Кавказу є частиною Програми Євразійської конкурентоспроможності ОЕСР, яка спрямована на
підтримку економічного росту у Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Молдові та Україні. Її мета –
поділитися з урядами країн указаного регіону знаннями, напрацюваннями та передовим досвідом
країн ОЕСР для створення сприятливого для інвестування ділового клімату, покращення
продуктивності і підтримки підприємництва, розвитку приватного сектору, будування інноваційної
економіки й перетворення кожного її сектору на більш конкурентний і привабливий для іноземних
інвестицій. Її концепція включає як галузь регіональній політики, яка передбачає рівний діалог і
нарощування потенціалу, так і специфічну для країни складову, що сприяє проведенню низки
пріоритетних реформ. Вона також містить секторний аналіз, який охоплює розробку цілеспрямованої
політики та стратегій, що є необхідними на галузевому рівні. У рамках програми органи державної
влади, приватний сектор і громадянське суспільство цих країн залучаються до діалогу та процесу
співробітництва з метою підтримки принципів політики та визначення головних перешкод до
секторної конкурентоспроможності.
Участь усіх зацікавлених сторін у процесі реформування, включаючи іноземних інвесторів,
вважається вирішальним чинником для забезпечення ефективності й прозорості рекомендованої
політики.
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ПЕРЕДМОВА
З 2009 року Програма конкурентоспроможності Євразії, ОЕСР надає
підтримку Уряду України в реформуванні національної економіки в рамках
проекту «Стратегія конкурентоспроможності для України». Цей посібник містить
висновки другої фази проекту. У ньому надано аналіз специфічних політичних
бар’єрів на шляху підвищення конкурентоспроможності одного з визначених на
першій стадії проекту секторів зі значним потенціалом залучення інвестицій, а
саме у виробництві відновлюваної енергії.
Протягом фази II проекту (2011-12) OECР співпрацювала з Урядом України,
приватним
сектором,
міжнародними
організаціями
та
громадянським
суспільством для надання дорадчих послуг щодо усунення специфічних для
сектору політичних бар’єрів із використанням вітчизняних експертних знань у
галузі та політиці з метою їхнього націляння на найбільш практичні та
ефективні заходи.
Проект упроваджується в співробітництві з Урядом України за фінансової
підтримки Уряду Швеції.
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ПОДЯКА
Цей посібник є результатом роботи, що проведена в рамках Програми
конкурентоспроможності Євразії ОЕСР за дорученням Керівного комітету
Ініціативи для країн Східної Європи та Південного Кавказу, консультацій з Урядом
України та за участю представників приватного сектору України.
У підготовці цієї доповіді брали участь представники Адміністрації Президента
України, Верховної Ради України, декількох міністерств і відомств, а також
асоціацій українського приватного сектору, а саме:


Ірина Акімова, Перший заступник Голови Адміністрації Президента
України; Валерій Хорошковський, Перший віце-прем’єр-міністр України;
Андрій Клюєв, колишній Перший віце-прем’єр-міністр України та колишній
Міністр економічного розвитку і торгівлі.



Міністерство економічного розвитку і торгівлі: Петро Порошенко, Міністр
економічного розвитку і торгівлі; Анатолій Максюта, перший заступник
міністра; Володимир Бандуров, заступник міністра; Володимир Павленко,
заступник міністра; Олена Кучеренко, голова Департаменту міжнародної
технічної допомоги та співробітництва з міжнародними фінансовими
організаціями.



Представники державного сектору, які беруть участь у діяльності Робочої
Групи з питань енергоефективності та відновлюваних джерел енергії:
Сергій
Дубовик,
заступник
голови
Державного
агентства
з
енергоефективності та енергозбереження і Голова Робочої Групи; Руслана
Борошок, начальник відділу енерго- та ресурсозбереження Міністерства
економічного розвитку і торгівлі; Віра Божок, начальник відділу статистики
товарних ринків Департаменту статистики торгівлі Державної Служби
статистики України; Віталій Черненко, головний експерт Департаменту
дослідження ринків Антимонопольного комітету України; Світлана
Карпішіна, заступник голови – начальник відділу інвестиційної політики
Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження; Юрий
Хоменко, начальник відділу агроенергетики та відновлюваних джерел
енергії Міністерства аграрної політики та продовольства України; Юлія
Ковалів, координатор з упровадження реформ Координаційного центру з
упровадження економічних реформ; Юлія Льовіна, головний спеціаліст
відділу енерго- та ресурсозбереження Департаменту розвитку реального
сектору економіки Міністерства економічного розвитку і торгівлі; Ростислав
Марайкин, менеджер проекту «Енергія біомаси» Державного Агентства з
інвестицій та управління національними проектами України; Віра
Олейнікова, заступник директора Департаменту управління проектами –
начальник відділу енергоефективності Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України; Олексій
Оржель, заступник начальника Управління генеруючих підприємств
Національної комісії регулювання у сфері енергетики; Олександр Рубель,
начальник відділу обладнання вугільних шахт Міністерства енергетики та
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вугільної
промисловості;
Леонід
Шофаренко,
начальник
відділу
співробітництва та інвестицій Державного аерокосмічного агентства;
Віктор Тимощук, головний спеціаліст відділу агроенергетики та
відновлюваних джерел енергії Міністерства аграрної політики та
продовольства України; І. Вечеря, головний спеціаліст Міністерства
регіонального
розвитку,
будівництва
та
житлово-комунального
господарства України; Володимир Висотін, заступник голови Департаменту
дослідження ринків Антимонопольного комітету України; Валерій Йолдиш,
начальник Управління генеруючих підприємств Національної комісії
регулювання у сфері енергетики.


Представники приватного сектору та міжнародних організацій, що беруть
участь у діяльності Робочої Групи з питань енергоефективності та
відновлюваних джерел енергії: Едвард Клегер, головний виконавчий
директор компанії Alter Energy Group AG; Дар’я Ревіна, віце-президент
Міжнародної торгової палати; Володимир Куковальський, директор
компанії SmilaEnergoPromTrans, Ltd.; Сергій Осаволюк, менеджер проекту
Міжнародної Фінансової Корпорації; Ольга Ревіна, віце-президент з питань
енергоефективності Міжнародної торгової палати; Тетяна Желізна, старший
науковий співробітник Інституту інженерної теплофізики Національної
Академії наук України.



Співголови Ініціативи OECР для країн Східної Європи та Південного
Кавказу: Швеція (Його Високоповажність Андерс Анлід, Посол і Постійний
представник Швеції при OECР) та Польща (Його Високоповажність Павел
Войцеховський, Посол і Постійний представник Польщі при OECР).

Цей посібник був написаний під керівництвом Каролін Ервін, керівника
Директорату в справах фінансування та підприємництва (ДФП); Ентоні
О’Саллівана, керівника відділу розвитку приватного сектору ДФП, Єлени Мітевої,
радника, відділ розвитку приватного сектору, ДФП та Антоніо Сомма, виконуючого
обов’язки керівника Програми Євразійської конкурентоспроможності.
Грегорі Леконт, координатор проекту, виконував наглядові функції, політичний
аналітик Хендрік Боссхаммер підготував цей посібник. Публікацію збагачено
цінними внесками й зауваженнями групи рецензентів, у тому числі: Дар’ї Ревіной,
віце-президента
Міжнародної
торгової
палати
України
з
питань
енергоефективності; Едварда Дж. Клегера IV, головного виконавчого директора
компанії Alter Energy Group; Габріели Прати Діас, старшого експерта Директорату
енергоефективності та інвестицій Секретаріату Енергетичної Хартії; Єлени МерлеБерал, експерта з енергетичної політики консультаційної служби Міжнародної
Фінансової Корпорації, та Анзельма Айзентраута, аналітика з енергетики
Міжнародного Енергетичного Агентства. Додаткову дослідницьку допомогу надала
Кетрін Харт.
Крім того, дана публікація була переглянута спеціалістами Державного
агентства з енергоефективності та енергозбереження http://saee.gov.ua/en/
України.
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Посібник відредагували та підготували до публікації Антоніо Сомма, Грегорі
Леконт, Хендрік Боссхаммер, Майкл Сайкс, Ванесса Вале та Джорджія Хевіт.
Місцева підтримка в Україні була забезпечена Оксаною Шуляр, консультантом
ОЕСР і колишнім радником Голови комітету Верховної Ради України з питань
європейської інтеграції. Усний та письмовий переклад виконала Людмила
Стріляна-Тараніна.
Цінну адміністративну підтримку надали Анна Чахтахтінскі, Орла Халлідей,
Елізабетта Да Праті та Лінн Уітні.
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Акроніми та скорочення

КМУ

Кабінет Міністрів України

ЄБРР

Європейський Банк Реконструкції та Розвитку

ЄС

Європейський Союз

EUR

Євро

GW

Гігават

ГЕС

Гідроелектростанція

KWh

Кіловат-година

МЕА (IEA)

Міжнародне Енергетичне Агентство

МФК (IFC)

Міжнародна Фінансова Корпорація

Мtce

Мільйон тон вугільного еквіваленту

MW

Мегават

MWh

Мегават-година

NEFCO (НЕФКО)

Північна Екологічна Фінансова Корпорація

НКРЕ

Національна комісія регулювання
електроенергетики України

ОЕСР

Організація Економічного Співробітництва та
Розвитку

PLN

Польський злотий

ДАЕЕ

Державне агентство з енергоефективності та
енергозбереження України

TWh

Терават-година

UAH

Українська гривня

США

Сполучені Штати Америки

USD

Долар США
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Резюме
Україна має значний потенціал виробництва
енергії з відновлюваних джерел
Відновлювані джерела енергії можуть зіграти важливу роль у задоволенні
потреб України в енергії та стимулюванні зеленого розвитку. По-перше, зараз
для країни характерний високий рівень енергоємності, - цей показник майже
втричі більший, ніж його середнє значення для промислово розвинутих країн.
По-друге, очікується зростання ціни природного газу, і це стимулює перехід до
використання дешевших джерел енергії.
Перехід до використання відновлюваних джерел виробництва енергії
підтримує той факт, що Україна має значні природні багатства у цій сфері.
Завдяки річкам країни гідроенергетика робить важливий внесок в
енергоспоживання україни протягом довгого періоду. Окрім традиційних
джерел енергії Україна має великий потенціал виробництва енергії з
інноваційних альтернативних джерел енергії, наприклад, на базі біомаси, вітру
й сонця. Також, завдяки недавнім технологічним досягненням, витрати на
виробництво енергії з відновлюваних джерел зменшилися, тоді як очікується
зростання товарних цін, що ще збільшує привабливість виробництва енергії з
відновлюваних джерел. Зокрема, в країні є значна кількість відходів сільського
господарства і лісівництва - головний актив для розвитку виробництва тепла та
електроенергії на базі біомаси. По-перше, перевага україни в цьому секторі
зумовлена наявністю таких природних ресурсів як солома зернових і рапсу,
залишки вирощування кукурудзи, відходи деревини і торф. По-друге,
виробництво
енергії
з
нових
відновлюваних
джерел
може
бути
конкурентноздатним по ціні порівняно до більшості традиційних та існуючих
джерел відновлюваної енергії. Наприклад, за певних умов вартість
виробництва енергії на базі біомаси може складати одну третину вартості
виробництва енергії з використанням газу. Саме через це виробництво енергії
на базі біомаси стало основним прикладом для вивчення, проаналізованим в
даному посібнику з реалізації.
Зараз в Україні на виробництво енергії з відновлюваних джерел припадає
сім відсотків загального енергоспоживання, що значно нижче за його
потенціал. Наприклад, частка енергії, виробленої з біомаси, становить половину
виробництва енергії в Євросоюзі (ЄС) і одну третину виробництва енергії в
сполучених штатах (США). В Україні фактично недостатнє виробництво енергії
з відновлюваних джерел не співпадає з бажанням країни зменшити свою
залежність у сфері енергетики та скоротити емісію парникового газу.
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Середовище виробництва енергії з відновлюваних
джерел залишається проблемним
Значний потенціал України щодо виробництва енергії з відновлюваних
джерел значною мірою залишається не використаним. Це особливо стосується
виробництва електроенергії та тепла, що й знаходиться у фокусі цієї публікації.
Тоді
як
традиційні
відновлювані
джерела
енергії,
наприклад,
гідроенергетика, потерпають від застарілої технології, що вимагає оновлення,
розвиток інноваційних відновлюваних джерел утрудняють адміністративні
перепони. Оцінка середовища інвестиційної політики в україні у світлі ланцюга
створення доданої вартості в відновлюваній енергетиці виділяє певні проблеми
і вказує на необхідність вдосконалення діючої політики. Це охоплює
необхідність розвивати бачення і розробити стратегію виробництва енергії з
відновлюваних джерел із політичною підтримкою на високому рівні; вимогу
уніфікації дозвільних процедур і потребу полегшення доступу на ринок
електроенергії для виробників електроенергії з відновлюваних джерел.
Виконана оцінка та подані в цьому звіті її підсумки показують, що цілі
відновлюваної енергетики а ні достатньо чітко доведені до зацікавлених сторін,
а ні підлягають ретельному моніторингу. По-друге, конкретні завдання щодо
виробництва енергії ще на сформовані. По-третє, інвесторам потрібно мати
справу з шістьма або більше державними організаціями та установами, аби
виконати дозвільні процедури. Робота з кожним з цих агентств вимагає часу,
підвищує рівні ризиків для бізнес-структур, і, крім того, зростає потенціал
корупційних дій. Всі ці складові сприяють збільшенню вартості інвестування
для вітчизняних і зарубіжних інвесторів. На додаток, виробники відкриті
високому рівню оперативних ризиків через те, що рішення стосовно доступу
учасників ринку до ринку електроенергії та отримання зеленого тарифу
відкладені до завершення будівництва об’єкту енергетики.
Україна може використати кращу міжнародну
практику для розроблення не фінансової
інвестиційної політики щодо ланцюга створення
доданої вартості в секторі відновлюваної
енергетики
Україна може розглянути успішні приклади країн-членів OECР, таких як
Австрія, Данія, Німеччина і Польща, у розробленні реформи політики, що
регулює виробництво енергії з відновлюваних джерел. Різною мірою ці чотири
країни ухвалили політику, сприятливу для виробництва відновлюваної енергії, і
цей сектор розвивався в подібних до України географічних і кліматичних
умовах. проаналізовані успіхи в реалізації політики в цьому секторі
демонструють, що розвиток потенціалу відновлюваної енергетики можливий і
без державних субсидій.
Україна може піти далі на базі досвіду країн-членів OECР шляхом реалізації
найбільш відповідних складових інвестиційної політики, уникаючи визначених
слабких місць. Ці слабкі сторони стосуються проблем розроблення бачення і
стратегії у сфері відновлюваної енергетики, або несправедливого розподілу між
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виробником відновлюваної енергії та оператором мережі витрат, пов’язаних із
під’єднанням до розподільчої мережі.
По-перше, всі проаналізовані країни-члени OECР сформували бачення і
стратегію розвитку відновлюваної енергетики, чітко доводять їх до відома
зацікавлених сторін і провадять моніторинг їх реалізації. Всі ці країни є
співавторами Дорожньої карти відновлюваної енергетики та встановили
показники для відновлюваної енергетики на період до 2020 р., що націляють на
доведення частки відновлюваної енергії в загальному енергоспоживанні до15%
- 34%.
По-друге, ці чотири країни-члени OECР пропонують низку прикладів
кращої практики, серед них - уніфікація дозвільних процедур з метою сприяти
інвестуванню в об’єкти відновлюваної енергетики. наприклад, Німеччина
скоротила вдвічі середню тривалість цих процедур, - до семи місяців, - для
об’єктів енергетики, що працюють на біомасі. І в Данії, і в Німеччині діє єдиний
інтерфейс для інвесторів. Такий підхід підвищує прозорість і прискорює
процедуру при зменшенні витрат і зниженні ризику корупції. Австрія і
Німеччина пропонують попередні консультації, що збільшує шанси на успішне і
швидке виконання дозвільної процедури. Збори за оброблення пакету заявки
не виходять за межі 500 - 10 000 євро.
По-третє, ці країни взагалі пропонують сприятливі умови для виробників
відновлюваної електроенергії. Наприклад, вони забезпечують всім виробникам
безоплатний доступ на ринок гуртової торгівлі електроенергією. Виробники
можуть поставляти будь-який обсяг електроенергії за встановленою ціною, яка
гарантована на період від 10 до 20 років.
Три головні напрямки вдосконалення
інвестиційного середовища в секторі відновлюваної
енергетики: бачення і стратегія розвитку
відновлюваної енергетики, дозвільні процедури і
доступ на ринок електроенергії
Згідно успішної кращої практики країн-членів OECР, діючи на трьох
напрямках Україна може істотно поліпшити середовище ведення бізнесу для
інвесторів в ланцюг створення доданої вартості в секторі відновлюваної
енергетики: розробити бачення і стратегію розвитку сектора відновлюваної
енергетики, уніфікувати дозвільні процедури і забезпечити легший доступ до
ринку електроенергії. Зазначені важелі вдосконалення можна застосовувати і
до розвитку інших відновлюваних джерел енергії.
Розроблення бачення і стратегії розвитку сектора відновлюваної
енергетики: бачення і стратегія розвитку сектора відновлюваної енергетики
мають підвищити її привабливість і слугувати дорожньою картою шляхом
розроблення конкретних цілей виробництва енергії з відновлюваних джерел.
цілі повинні мати політичну підтримку, мають бути оприлюднені та мають
отримати неодноразові підтвердження вибраного курсу, що сприяє довірі та
залученню більшого обсягу інвестицій у сектор. Держава повинна виконувати
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моніторинг поступу відповідно визначених завдань і реагувати на ринкові
зміни.
Дозвільні процедури: По-перше, OECР рекомендує спростити дозвільні
процедури через зменшення кількості інтерфейсів для інвесторів. По-друге,
державі варто розглянути скасування певних процедур, або їх одночасне
виконання. Це допоможе прискорити інвестиційний процес. По-третє,
отримання доступу на ринок електроенергії та зеленого тарифу повинне
відбуватися в той час, коли надано ліцензію на ведення економічної діяльності,
тобто перед тим, як будуть зроблені головні інвестиції. На додаток, критерії
прийняття рішення потрібно зробити повністю прозорими.
Забезпечення доступу на ринок електроенергії новим об’єктам
виробництва електроенергії з відновлюваних джерел: Умови доступу на
ринок електроенергії можна покращити шляхом їх лібералізації для всіх
виробників електроенергії з відновлюваних джерел, які мають ліцензію на
ведення економічної діяльності, шляхом надання законом права на безоплатний
фізичний доступ до розподільчої мережі та забезпечення права поставляти
зростаючі обсяги відновлюваної електроенергії мірою розвитку виробника
енергії. Нарешті, необхідно розробити схему вхідного тарифу на період після
2030 р., на підтримку більш безпечного планування діяльності виробників
електроенергії з відновлюваних джерел і для зменшення операційних ризиків.

Примітка
1.

Біомаса визначається як “будь-який органічний матеріал рослинного чи тваринного
походження, отриманий в результаті сільськогосподарського та лісового виробництва та
їх побічні продукти, а також промислові та муніципальні відходи, використані як
сировина для виробництва енергії та для іншого не харчового застосування” (OECD,
2010).
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Вступ
З метою підвищення секторної конкурентоспроможності та інвестування
під час імплементації Ініціативи OECР для країн Східної Європи та Південного
Кавказу (дивись вставку нижче) у рамках Фази І більш ширшого проекту було
проведено аналіз секторної конкурентоспроможності України. Указаний проект
передбачає проведення трьох етапів на протязі п'яти років (2009-2014): поперше,
в
рамках
проекту
розробляється
стратегія
секторної
конкурентоспроможності (Фаза І); по-друге, під час виконання проекту
виробляються рекомендації щодо конкретних варіантів політики для усування
існуючих обмежень (Фаза II); і нарешті, в рамках проекту створюються
механізми впровадження збалансованого реформування (Фаза III). Метою Фази
II, що її фінансує Уряд Швеції, - надавати дорадчі послуги, що сприяють
формуванню
конкретних рекомендацій стосовно політики, яку можна
реалізувати
з
метою
подолати
існуючі
перепони
на
шляху
до
конкурентоспроможності.
Даний звіт містить результати Фази II проекту. У рамках Фази І (2009-11)
було визначено специфічні джерела конкурентоспроможності для ключових
секторів: агробізнес (з акцентом на ланцюгу створення доданої вартості у
зерновій та молочній галузях), енергоефективність і технології використання
відновлюваних джерел енергії та виробництво машин і транспортного
обладнання (з акцентом на ланцюгу створення доданої вартості в цивільному
авіабудуванні). Під час аналізу були визначені існуючі проблеми та
запропоновані цільові рекомендації стосовно вибору політики в кожному
секторі. Наприклад, доступ до фінансування і розвиток людських ресурсів були
ідентифіковані як важливі бар'єри для конкурентоспроможності в ланцюгах
створення доданої вартості у зерновій і молочній галузях відповідно. Висновки,
що були отримані в цій частині проекту, наведені в доповіді щодо Стратегії
секторної конкурентоспроможності для України, яка була опублікована в 2012
році. Фаза II (2011-12) зосереджується на аналізі конкретних варіантів
політики, зокрема на інвестиційній політиці. Звіт має за мету узагальнити та
сформулювати висновок, чому саме обраний варіант політики може бути
ефективним для України, а також підготувати детальний план його реалізації
для розробників політики. Далі в рамках Фази III (2012-14) передбачається
створити механізми впровадження збалансованого реформування.
Дане дослідження має за мету розробити рекомендації щодо залучення
інвестицій до галузі відновлюваної енергетики в Україні шляхом покращення
інвестиційної політики країни. Спочатку воно ілюструє значний потенціал
України щодо вироблення енергії з відновлюваних джерел та ідентифікує
бар’єри, що перешкоджають зростанню сектору (Глава 1). Зосереджуючись на
адміністративних інвестиційних процедурах як головної перешкоди для
розвитку, у даному посібнику спочатку вивчається вихідна ситуація в Україні.
У результаті проведеного аналізу встановлюється необхідність розробки
концепції та стратегії використання відновлюваних джерел енергії, яка включає
підтримку на високому політичному рівні, гнучкі дозвільні процедури та
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покращення умов доступу виробників відновлюваних джерел енергії на ринок
електроенергетики (Глава 2). Після розгляду міжнародного передового досвіду
країн ОЕСР у трьох галузях, що виділені для реформування (Глава 3), у докладі
надаються рекомендації для поліпшення інвестиційної політики для інвесторів
у галузі відновлюваної енергетики (Глава 4). Наприкінці в даному дослідженні
обмальовуються запропоновані етапи імплементації (Глава 5).
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Глава 1
Розкриття потенціалу виробництва енергії з
відновлюваних джерел через фокус на адміністративних
бар'єрах
В цій Главі окреслено значний потенціал України для виробництва енергії з відновлюваних
джерел. Тут описано різні бар'єри, що утрудняють розвиток цього напряму енергетики в Україні.

Сектор
відновлюваної
інвестиційний потенціал

енергетики

в

Україні

має

істотний

Сполучення багатства ресурсів із державною підтримкою розвитку
виробництва енергії з відновлюваних джерел робить Україну багатообіцяючим
ринком відновлюваної енергетики. Україна займає 30-те місце серед 40 кращих
світових ринків відновлюваних джерел енергії, випереджаючи всі інші країни
СНД. Ця позиція є виключно важливою через те, що відновлювана енергетика один з найбільш динамічних секторів в термінах ПІІ, із темпом зростання 11% у
2011 році, що є найвищим темпом приросту будь-якого сектора ПІІ (Ernst & Young,
2012; FDiReport, 2012). Проте, лише сім відсотків енергоспоживання в україні
походить від відновлюваних джерел, і більшість з цього обсягу - від енергії води
(Hagemann, 2011).
Український сектор відновлюваної енергетики зараз виробляє електроенергію з
набагато меншими видатками, ніж інші країни. Наприклад, виробництво одного
MWh з енергії вітру коштує приблизно 33 долари США , порівняно до 145-219
доларів США в Чеській Республіці, та 50-125 доларів США в Китаї (Trypolska, 2012;
IEA, 2010). Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України
(Держенергоефективність) сподівається, що країна зможе використати таку цінову
конкурентну перевагу і збільшити обсяг виробництва відновлюваної енергії від
його поточного рівня 400MW до 1GW в кінці 2012 року (Ukraine Renewable Energy
Forum, 2012).
Уряд законодавчим актом затвердив фіксовані “зелені” тарифи, що стануть
надійним потоком грошових коштів для виробників енергії з відновлюваних
джерел, і цей крок отримав високу оцінку міжнародних інвесторів. Крім того,
Європейський Банк Реконструкції і Розвитку (ЄБРР), Міжнародна Фінансова
Корпорація (МФК) та Північна Єкологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО)
передбачили значні суми для інвестування в проекти. Зокрема, існує можливість
отримати від ЄБРР кредитну підтримку сталої енергетики на рівні 70 мільйонів
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євро, що охоплює аж до 70% проектів відновлюваної енергетики малого та
середнього розміру (IMEPOWER, 2012).
Однак, все ще потрібно подолати значні бар'єри. Для реалізації таких проектів
не вистачає досвідчених виконавців. До того ж, Україна мусить стати більш
активною в реалізації планів відповідного підвищення ємності енергомережі та,
можливо, пом'якшити вимоги ухвалення проектів на місцевому рівні, оскільки це
вже зашкодило розробленню деяких проектів відновлюваної енергетики. На
додаток, адміністративні процедури створюють істотний бар'єр в сфері розвитку
відновлюваних джерел (IMEPOWER, 2012). Далі описані головні сегменти ринку в
секторі відновлюваної енергетики.

Гідроенергетика була історично міцною в Україні, але технологія
потребує модернізації
22400 річок України – це значне джерело відновлюваної енергії у формі
потенціалу гідро- електроенергетики. Проте, тому що лише 110 з цих річок ширші і
довші за 100 км, майбутній приріст в секторі походитиме з невеликих об’єктів
гідроенергетики. Згідно оцінки Ernst & Young, Україна має потенціал 2,3 ГВт на
базі невеликих об’єктів гідроенергетики, порівняно до існуючої вже спроможності у
150 МВт. Міністерство Енергетики та Вугільної Промисловості України більш
оптимістично оцінює перспективу досягти рівня потужності гідростанцій у 5,8 ГВт
до 2030 року (Міністерство Енергетики та Вугільної Промисловості України, 2012).
Згідно даним, наданим Інститутом Відновлюваної Енергетики Національної
Академії Наук України, потенціал гідроенергетики може досягти навіть 12.5 GW.
Першим кроком у напрямку розширення виробництва електроенергії на малих
гідростанціях може стати модернізація об’єктів, побудованих за радянських часів.
У 2010 році лише 49 із 150 малих підприємств і мікропідприємств в Україні
насправді працювали. У 2008 році було оголошено про будівництво декілька нових
станцій потужністю 24 МВт, проте будівництво не планується почати до 2013 року.
Уряд недавно запропонував охоплення зеленим тарифом об’єктів потужністю до 20
МВт, аби стимулювати розвиток малої гідроенергетики. Проте, коли зелені тарифи
були вперше введені в 2009 році, крупні станції, що до цього моменту поставляли
електроенергію за ринковими цінами, перейшли на постачання за субсидованими
цінами, а це сигнал до необхідності скоригувати стимули заради прискорення
розвитку нових потужностей (Trypolska, 2012).
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Вставка 1. Модернізація ГЕС інфраструктури в Україні
Гідроенергетика України стала всесвітньо відомою у 1932 році, коли Дніпровська
Гідроелектростанція (ГЕС) потужністю 650 МВт почала виробляти електроенергію. Гребля Дніпрогесу
довжиною 800 м і висотою 61 м була однією з найбільших гідроспоруд у Радянському Союзі тому що
велика потужність і важливість для транспорту зробили Дніпрогес значним джерелом електроенергії
для міст уздовж Дніпра і поза межами його басейну. Гідроенергетика продовжувала розвиватися у
радянські часи. Зараз найбільша компанія в секторі гідроенергетики, – пат Укргідроенерго, - має
дев'ять гідроелектростанцій на Дніпрі та Дністрі в Київській області, в Каневі, Кременчугу і
Дніпродзержинську. Вона також управляє Каховською ГЕС, Київською ГАЕС і нинішньою
Дністровською ГЕС (Українська Енергетика, 2012). Компанія підпорядкована знаходиться під
контролем Міністерства Енергетики та Вугільної Промисловості України.
Гідроенергетика дає малу, але стабільну частку виробництва електроенергії в Україні. Між 1996 і
2005 роками вона сягала до рівня 9 - 16 кВт-г, що становить 5-9% загального обсягу виробництва
електроенергії. Хоча гідроенергетика цінується за здатність виробляти електроенергію в періоди
занадто великого попиту і компенсувати циклічність інших відновлюваних джерел енергії,
наприклад, вітру та сонця, вона все ще улягає впливу погоди. Наприклад, у січні 2012 року
виробництво гідроенергії впало на 41% порівняно з попереднім роком через низький рівень води в
Дніпрі та Дністрі. (Ukraine Energy, 2012). Для того, щоб нейтралізувати таку уразливість, Міністерство
Енергетики та Вугільної Промисловості України прагне охопити гідроенергетикою більшої кількості
географічних територій (Царенко, 2007).
Через те, що об’єкти української гідроенергетики не отримували достатнього технічного
обслуговування протягом 90-х років, вони потребують і значного технічного оновлення для того, щоб
досягти вищих рівнів продуктивності. Міжнародні фінансові установи, включно зі Світовим банком і
Європейський Банк Реконструкції і Розвитку (ЄБРР), виділили значні суми на модернізацію об’єктів
української гідроенергетики. Світовий банк асигнував 374 мільйони доларів США на Проект
реабілітації гідростанцій, реалізація якого триватиме до 2017 року (Світовий банк). У 2011 році ЄБРР
підписав угоду на суму 200 мільйонів доларів США на період 15 років, виділених на реконструкцію
21 агрегату на шести гідроелектростанціях Укргідроенерго до 2017 року. Ця ініціатива не лише
піднесе потужність на понад 80MW, а й збільшить тривалість життя устаткування на 30-40 років
(Companies&Markets, 2011).
Багато аналітиків також вбачають істотний потенціал в малих гідростанціях України. У 1970
році в Україні працювало коло 1 000 малих гідростанції, порівняно до 84 сьогодні. Деякі експерти
прогнозують, що малі гідростанції можуть генерувати до 8,3 мільярдів кВт-г на рік. (Interfax, 2012).

Потенціал сонячної енергії і енергії вітру обмежений конкретними
регіонами
Виробництво сонячної енергії привернуло увагу з боку інвесторів на території
України і за кордоном. Експерти вважають, що Україна могла б отримати енергії
більше 5 мільярдів кВтч в рік з сонячного світла (Trypolska, 2012). Державне
Агентство з Енергоефективності та Енергозбереження України прогнозує
встановлення енергетичних потужностей на 4,6 ГВт до 2030 (Міністерство
Енергетики та Вугільної Промисловості України, 2012). Оскільки за останні два
роки насичення сонячними батареями азіатських та європейських ринків призвело
до падіння цін, зарубіжні інвестори збираються рухатися в бік нових ринків. Це, у
поєднанні із сприятливими пільговими тарифами в Україні, забезпечило
українському ринку сонячної енергії найвищі темпи зростання ринку
відновлюваних джерел енергії впродовж останніх двох років.
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Зараз в Україні працює 18 сонячних станцій, але є декілька проектів, які
охоплюють виробництво додаткових 290 мВт завдяки їх підключенню у 2012 році
(IMEPOWER, 2012). австрійський виробник фотоелектричних елементів ActivSolar
тільки но завершив проект в Криму потужністю 80 мВт - один з найбільших у
Східній та центральній Європі. найсильніший потенціал сонячної енергетики в
Україні концентрується на півдні і півночі країни та улягає сезонним коливанням
(Ukraine Renewable Energy Forum, 2012).
Україна також має значний потенціал використання енергії вітру. На базі вітру
країна зараз виробляє 179,5 кВт-г (НЕРК, 2012), і має на різних стадіях реалізації
проекти із сукупною потужністю виробництва 3ГВт. до 2030 року спрогнозовано
здати в експлуатацію об’єкти на базі енергії вітру потужністю 3,5 ГВт (Міністерство
Енергетики та Вугільної Промисловості України, 2012). На вітрових станціях
середня вартість виробництва електроенергії становить 0,027 Євро за кВт-г, що
значно менше, ніж в країнах-членах ОЕСР (Trypolska, 2012). До того ж,
виробництво енергії на базі вітру отримує економічну вигоду від вхідного тарифу
0,066 Євро за кВт-г, що робить сектор дуже привабливим до іноземних інвесторів.
Український сектор вітроенергетики зростає жвавими темпами. зараз в
Україні функціонують дванадцять вітростанцій. Тільки за 2011рік виробництво
енергії на базі вітру підвищилося на 69,8 мВт, що становить збільшення обсягу
виробництва на 80%. Згідно оцінок, вироблена на базі вітру енергія може кінець
кінцем забезпечити між 20% і 30% загалу енергоспоживання країни. Україна має
області з великим потенціалом вітру, - біля Чорного та Азовського морів, Карпати,
Закарпаття і низинні області Карпат та райони підвищення ландшафту в
Донецькій та Дніпропетровській областях (Ukraine Renewable Energy Forum, 2012;
EBRD, 2010).
Вставка 2. Вітроенергетика в Україні має сильний регіональний потенціал
Згідно оцінки Ernst & Young, Україна має на своїй території потенціал енергії на базі вітру між
19 і 24 ГВт, переважно на півдні країни. На Крим, Миколаївську, Херсонську, запорізьку та донецьку
області припадає потенціал більше 16 ГВт. У 2010 році на Кримському півострові було лише чотири
функціонуючі вітростанції, всі невеликої потужності. Однак, водночас в процесі розроблення було 15
проектів із загальною вартістю інвестицій 7 мільярдів Євро. Поки що лише проекти з потужністю до
1000 мВт наближаються стадії отримання ліцензії для постачання на ринок , і лише один об’єкт, Новоазовська вЕС, - перейшов у фазу будівництва (Ernst & Young, 2012; Trypolska, 2012).
Згідно інформації Української вітроенергетичної асоціації, Новоазовська вЕС розпочала монтаж
турбін в Донецькій області на узбережжі Азовського моря в 2011 році. Проект кінець кінцем матиме
43 турбіни потужністю 107,5 мВт. Проект розпочато у 1997 році, а його завершення очікується до
сплину 2014 року (Ukraine Wind Energy Association, 2012).
Хоча існує значний міжнародний інтерес до інвестування в український сектор вітроенергетики,
зокрема через нові зелені тарифи, що робить виробництво електроенергії дуже привабливим
сектором, регуляторні бар'єри стали на заваді реалізації проектів (Trypolska, 2012). Проте, така
ситуація починає мінятися. У 2012 році єБРР надав пакет фінансування на суму 13,3 мільйони євро
компанії Eco-optima, - спільному підприємству України та Італії, - на будівництво вітростанції в
Старому Самборі, Львівська область. повна потужність цієї ВЕС становитиме 12,5 мВт при обсязі
виробництва 25,5 ГВт-г щорік, і вона має бути введена в дію у 2012 році (IMEPOWER, 2012).
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Біомаса - відновлюване джерело енергії з найбільшим потенціалом у
всіх регіонах країни
Виробництво енергії на базі біомаси - процес, в якому задіяний “будь-який
органічний матеріал рослинного чи тваринного походження, отриманий в
результаті сільськогосподарського і лісового виробництва та їх побічні продукти, а
також промислові та муніципальні відходи, використані як сировина для
виробництва енергії та для іншого не харчового застосування” (OECD, 2010).
Енергія на базі біомаси складає лише 2,7% поточного виробництва енергії в
Україні, але має значний потенціал. Деякі експерти вважають, що завдяки
істотного об'єму сільськогосподарської продукції країни, енергія на базі біомаси
може становити дві третини українського потенціалу відновлюваного енергії (Ernst
& Молодий, 2012). Цей сектор також має потенціал розвитку в більшій кількості
регіонів, ніж інші види відновлюваної енергії, та є більш надійним джерелом
енергії, ніж інші відновлювані джерела, бо забезпечує стійке енергопостачання. Ця
надійність зменшує необхідність будувати об’єкти енергетики на мінеральному
пальному, щоб гарантувати мінімальний рівень постачання енергії. З вартістю EUR
0,057 за кВт-ч, біомаса є одним з найдешевших відновлюваних джерел енергії в
Україні (Trypolska, 2012).
Значний потенціал виробництва енергії з біомаси безпосередньо пов'язаний з
обширним виробництвом сільськогосподарської продукції в усіх регіонах. Самі
залишки сільськогосподарського виробництва в Україні мають прибутковий
потенціал у сфері виробництва енергії на рівні 15,2mtce, що відповідає приблизно
8% із загального енергоспоживання країни в 2010 році (Institute of Engineering
Thermophysics, 2010)2. Цей потенціал зростатиме мірою підвищення ефективності
виробництва енергії з біомаси.
Поступовий перехід до виробництва енергії на базі біомаси допоможе
компенсувати вплив підвищення цін на газ. Наприклад, починаючи з 2010 року,
ціна на російський природний газ зросла на 116% (Index Mundi, 2012). Така
динаміка впливає на Україну, тому що країна залежить від газу як первинного
джерела енергії (Balmaceda, 2008). Зменшивши енергозалежність від сусідніх
країн, Україна могла би розглядати експорт біоелектроенергії. проте, головну увагу
варто зосередити на задоволенні вітчизняного попиту на енергію.
Використання сучасних технологій дозволяє на конкурентне по ціні
виробництво енергії на базі біомаси, порівняно до інших джерел енергії.
Наприклад, індивідуальні об’єкти теплопостачання з котлами, що працюють на
соломі, на 67% дешевші в експлуатації котлів, які використовують природний газ
(Kommunal’noe Khozjajstvo, 2007).3 Крім цього, електроенергія, вироблена в Україні
з інших відновлюваних джерел, в цілому має подібну вартість або є дорожчою за
енергію вироблену з біомаси (Trypolska, 2012).4
Не дивлячись на ці переваги, сучасна частка виробництва енергії із біомаси у
загальному енергоспоживанні України є все ще малою – 2,7%. Це становить коло
половини частки виробництва енергії з біомаси в США (5,1%) і третину частки у 15
країнах-членів ЄС (7,9%) (Geletukha, 2011).
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У світлі цих переваг, у Фазі І спільного України та «Огляду секторної
конкурентоспроможності» ОЕСР, виробництво енергії на базі біомаси було вибрано
як пілотний сектор з метою підвищити конкурентоспроможність сектору
енергетики. У Звіті проекту підкреслено роль, яку Уряд може відігравати у
формуванні інвестиційної політики на підтримку розвитку виробництва енергії на
базі біомаси. Було вирішено зосередитися на адміністративних процедурах в
Україні, що становлять головний бар'єр у розвитку виробництва енергії на базі
біомаси (OECD, 2012).

Фокус на усуненні адміністративних бар'єрів як шлях розвитку
виробництва відновлюваної енергії в Україні
Виробництво енергії з відновлюваних джерел стикається з низкою бар'єрів.
Наприклад, в Україні не існує усталеного оптового ринку біомаси, який би дозволив
довгострокове стабільне постачання біомаси без великих коливань ціни.
Адміністративні перепони – це бар'єри, які впливають на всі відновлювані
джерела енергії, які існують в Україні. Тому вони були визначені як пріоритетні для
покращення ситуації, з фокусом на трьох головних складових:
1. Формування бачення і стратегії виробництва енергії з відновлюваних
джерел.
2. Спрощення дозвільних процедур.
3. Поліпшення умов доступу до ринку електроенергії для нових об’єктів
виробництва електроенергії з відновлюваних джерел.
Формування і комунікація бачення і стратегії, включно з ясними показниками
виробництва
відновлюваної
енергії,
ймовірно,
сприятиме
розробленню
інвестиційної політики, більш дружньої до відновлюваної енергетики, відповідно
національним пріоритетам. Наявність бачення і стратегії також гарантують, що з
плином часу складові політики будуть пристосовані до ринкової динаміки, оскільки
еволюція та динаміка ринку вимагають змін в інвестиційній політиці. На додаток,
легше буде залучати інвесторів у проекти виробництва відновлюваної енергії, якщо
оприлюднені чіткі завдання щодо виробництва енергії. Наприклад, міжнародні
інвестори будуть краще інформовані про складові політики, що стимулюють
виробництво відновлюваної енергії, якщо уряд повідомляє про розрахункове
енергоспоживання. Вони також отримують більшу певність щодо довгострокових
тенденцій в середовищі дружньої до відновлюваної енергетики політики, а це є
виключно важливим для зменшення інвестиційних ризиків.
Дозвільні процедури можуть істотно вплинути на швидкість завершення заводу
по виробництву відновлюваної енергії, а також на його прозорість, пов’язані з ним
витрати і, кінець кінцем, – на прибутковість і ризик інвестицій. Ось чому
рекомендовано уніфікувати дозвільні процедури в Україні, зменшити їх вартість і
збільшити їх прозорість для інвесторів у виробництво енергії з відновлюваних
джерел. Наприклад, необхідно встановити чіткі критерії винесення рішення
стосовно дозволу на будівництво і доступу до оптового ринку торгівлі енергією.
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Нарешті, адміністративні вимоги стосовно доступу виробників відновлюваної
енергії з новими об’єктами на гуртовий ринок електроенергії визначають обсяг
реалізації електроенергії та її продажні ціни. Обидві змінні мають безпосередній
вплив на прибутковість об’єкту відновлюваної енергетики та інвестиційні рішення.

Примітки

1

Проте це число не повинне включати витрати на будівництво для вітрових електростанцій.
Витрати на будівництво,включно вартість одиниці енергії вітру може бути вище, ніж в Китаї
або в Чеській Республіці.

2

Економічний потенціал енергії позначає потенціал енергії, який може бути отриманий при
покритті витрат за вирахуванням деякого прибутку. Це контрастує з теоретичним і технічним
енергетичним потенціалом, який не враховує витрати на виробництво енергії.

3

Розрахунок заснований на вартості порівняння двох казанів по 600 кВт, один з яких працює
на залишках соломи від пшениці, інший на природному газі.

4

Це порівняння вартості враховує вартість електроенергії, виробленої з біомаси, води, гео-тепла,
сонця і вітру.
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Глава 2

Базова ситуація - в середовищі інвестиційної політики
щодо виробництва відновлюваної енергії в Україні
зостається проблематичною
В цій Главі представлено середовище інвестиційної політики в Україні. Перш за все описані
відповідні учасники законодавчого процесу стосовно інвестиційної політики в сфері виробництва
відновлюваної енергії. також окреслені правові засади виробництва енергії з відновлюваних джерел.
Це охоплює відповідні урядові органи, що формують складові інвестиційної політики. Описані
бачення і стратегія України щодо виробництва енергії з відновлюваних джерел, адміністративні
процедури і умови доступу до розподільчої мережі.
Аналіз базової ситуації в Україні зосередиться переважно на адміністративних процедурах,
необхідних в Україні для започаткування виробництва енергії з біомаси.

Складність інституційних і правових засад інвестування у відновлювану
енергетику та її виробництво
Чисельні органи державної влади несуть відповідальність за законодавчу
базу, регулюючу виробництво відновлюваної енергії
За формування рамкової політики в секторі енергетики, включно із ядерною
енергією та енергією, виробленою на базі вугілля, нафти, природного газу і біомаси,
в Україні відповідає Міністерство Енергетики та Вугільної Промисловості України.
Це Міністерство безпосередньо не залучено до розроблення політики в секторі
відновлюваної енергії, але визначає його стратегію енергії та пріоритети. Крім
цього, Міністерство також відповідає за експлуатацію розподільчої мережі.1
Агентство формує інвестиційну політику України, що впливає на ефективність
використання енергії та енергозбереження, включно із відновлюваними
джерелами, такими як виробництво енергії з біомаси. 2
Кабінет Міністрів України координує діяльність Держенергоефективності через
Міністерство економічного Розвитку і торгівлі України. До адміністративної
реформи 2011 року, Держенергоефективність (тоді НАЕР) розробляв законопроекти
і направляв їх безпосередньо Кабінету Міністрів. З того часу, як законодавчі
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ініціативи спочатку оцінює Міністерство економічного розвитку, роль Державного
Агентства стала менш відповідною.3
Національна комісія регулювання електроенергетики України (НКРЕ)
встановлює правила для надання інвесторам дозволу на ведення економічної
діяльності в сфері виробництва електроенергії з відновлюваних джерел і визначає
умови доступу до Енергоринку (оптовий ринок електроенергії). А на місцях,
обленерго визначають умови, які виробники енергії на базі біомаси мають
виконати для під’єднання до національної розподільчої мережі.4
Нарешті, Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг України
бере участь в розробці та реалізації політики в секторі теплового господарства.
Сюди відноситься і теплопостачання на базі біомаси. Завдання Національної
комісії охоплюють взаємодію на ринку з виробниками біотепла і встановлення
тарифів на тепло для домогосподарств і суб’єктів економічної діяльності.
Декілька складових інвестиційної політики з різних законодавчих джерел
стосуються виробників відновлюваної енергії
Всі описані вище органи державної влади розробили складну правову
структуру, яка визначає адміністративні процедури, пов'язані із започаткуванням
діяльності об’єктів виробництва відновлюваної енергетики , також як умови
доступу до ринку оптової торгівлі електроенергією.
Відповідні складові політики представлені Постановою Кабінету Міністрів
України (КМУ) "Про програму державної підтримки розвитку нетрадиційних та
відновлюваних джерел енергії, малої гідро - і теплоенергетики", Законом України
"Про альтернативні джерела", Енергетичною стратегією України на період до 2030
року, Законом України "Про електроенергетику", Постановою КМУ "Про
затвердження Порядку надання пільгових кредитів для реалізації інвестиційних
проектів впровадження енергозберігаючих технологій та технологій з виробництва
альтернативних джерел палива".
Закон України "Про альтернативні види палива" і Закон України "Про
альтернативні джерела енергії" встановили загальні законодавчі рамки які
підтримують виробництво енергії з відновлюваних джерел. Проте, ці два закони
мають лише декларативний характер, заявляючи про мету просувати
відновлюване виробництво енергії в Україні. Вони не забезпечують фінансову
підтримку або специфічні механізми розвитку виробництва енергії з
відновлюваних джерел.
У сфері виробництва енергії на базі біомаси, напроти, Закони України "Про
регулювання містобудівної діяльності", "Про пожежну безпеку" і "Про ліцензування
певних
видів
господарської
діяльності"
впливають
безпосередньо
на
адміністративні процедури інвесторів у виробництво енергії на базі біомаси та
строки отримання доступу до цього ринку.
Стаття 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності",
обумовлює, що всі проекти будівництва з IV і V мірами важливості підлягають
обов'язковій експертизі на відповідність положенням Закону України "Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення". Вони також
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регулюються правилами безпеки будівництва, довкілля, громадського здоров'я,
пожежної безпеки, планування дій в умовах надзвичайних ситуацій, витривалості
та надійності. Об’єкти виробництва енергії з біомаси зазвичай потрапляють в одну
із цих категорій складності.
Державна архітектурно-будівельна інспекція України виконує аналіз безпеки
будівництва об’єктів, що виробляють енергію з біомаси. Деталі експертизи щодо
пожежної безпеки передбачені в Статтях 10 і 11 із Закону України "Про пожежну
безпеку": експертиза пожежної безпеки виконується як складова дозвільної
процедури і потребує аналізу характеристик техніки, устаткування і продукції.
Детальна інформація щодо санітарної та епідеміологічної експертиз викладена
в Статті 10 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення". Відповідно, проект і технічні специфікації об’єктів, що
виробляють енергію з біомаси, мають пройти аналіз на відповідність визначеним
санітарним та епідеміологічним стандартам.
Згідно Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності", для започаткування виробництва електроенергії, тепла і механічної
енергії з альтернативних джерел, або для передачі та постачання відновлюваної
енергії, необхідно отримати ліцензію на виконання господарської діяльності. Проте,
згідно Статті 13 Закону України "Про електроенергетику", це стосується лише
об’єктів виробництва енергії на базі біомаси потужністю більше 5МВт. Стаття 6
Закону України "Про альтернативні джерела енергії" передбачає, що дозвіл на
ведення господарської діяльності видає уповноважений орган державної влади.
1 січня 2012 року до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" було внесено Поправку №3204-VI. Внесення цієї зміни
реорганізувало взаємодію між органами державної влади і компаніями, що
виробляють енергію з біомаси, і встановило видачу дозволу на ведення
господарської діяльності на регіональному рівні. Ще однією метою було
започаткувати єдиний інтерфейс для заявника і прискорити процес розгляду
заяви. Проте, не відбулося жодної зміни щодо сектора енергетики.
Законом України "Про електроенергетику" встановлено умови надання тарифу
для стимулювання продажу енергії на гуртовому ринку виробниками
відновлюваної енергії всіх типів. Процедури надання цього зеленого тарифу
передбачені в Постанові НКРЕ від 22 січня 2009 року №32 Про затвердження
Порядку встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу для
суб'єктів господарської діяльності.
Поза межами національного законодавства, Україна розширює ухвалення
Директив Європейської комісії, розроблених для країн-членів ЄС. У прагненні
відповідати вимогам приєднання до Договору про енергетичну спільноту, Україна
має намір прийняти Директиву ЄС 2001/77/EEC щодо сприяння виробництву
електроенергії з відновлюваних джерел. Відповідна резолюція була розроблена
Агентством Держкомефективності.
У 2011 році, Кабінет Міністрів України ухвалив Постанову на виконання
зобов'язань країни, що витікають з приєднання до Договору про енергетичну
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спільноту. Держкомефективність розробив пропозиції щодо заходів на виконання
положень вище зазначеної Директиви. До кінця 2012 року Держкомефективність
також націлюється розробити оновлений Національний план дій у сфері
відновлюваної енергетики. Реалізація такого плану має намір задовольнити вимоги
Директиви.
На додаток, Держкомефективність також готуватиме проект Національного
плану дій щодо енергоефективності в Україні.
Проте не існує чітких показників щодо виробництва відновлюваної енергії
В межах визначених законодавством рамок вище описані органи державної
влади визначили в Енергетичній стратегії України на період до 2030 року групу
показників відновлюваної енергетики. Стратегію було ухвалено в 2006 році, а
невеликі доповнення були внесені у 2009 році (IEA, 2012).
Мета Енергетичної стратегії - розбудова нетрадиційної та відновлюваної
енергетики для зміцнення енергетичної безпеки України і скорочення
антропогенного впливу на довкілля, включно з кліматом (п. 145-р від 15 березня
2006 року).
Ухвалена у 2006 році Енергетична стратегія передбачала, що до 2030 року 19%
енергоспоживання походитиме з нетрадиційних і відновлюваних джерел. Цей
показник оновлено, і конкретизовано, що 10% обсягу електроенергії має бути
вироблено з відновлюваних джерел (Постанова КМУ № 243 від 01 березня 2010 р.)
До того ж, до 2015 року 10% загального обсягу енергоспоживання має
задовольнятися відновлюваною енергією. Проте, за умови повільних темпів
розвитку відновлюваної енергетики, залишаються сумніви стосовно досягнення
цих показників. Визначені показники передбачають необхідність інвестувати 190
мільярдів гривень між 2011 і 2030 роками, і більша частка інвестування потрібна
між 2020 і 2030 роками. 5 Окрім розширення виробництва енергії з відновлюваних
джерел, Енергетична стратегія націляє на обмеження енергоспоживання через
підвищення ефективності використання енергії (п. 145-р від 15 березня 2006
року).
Поки що визначено загальні показники відновлюваної енергетики та
деталізовано необхідність інвестицій, але Україні має розробити детальні плани
виробництва енергії з конкретних джерел, наприклад з біомаси. Проте,
Енергетична стратегія України 2030 включає прогнози на майбутні долі
виробництва джерел відновлюваної енергії. Оновлений план буде представлений
Агентством до кінця 2012 року.

Дозвільні процедури щодо започаткування об’єкта для виробництва
відновлюваної енергії в Україні відносно обтяжливі: приклад
виробництва енергії на базі біомаси
Дозвільні процедури щодо започаткування виробництва енергії з біомаси в
Україні беруть в середньому від десяти до шістнадцяти місяців. Така тривалість
процедур майже подібна до Австрії, Данії і Німеччини.6 Проте, послідовність стадій
процедури в Україні відрізняється від практики порівнюваних країн-членів ОЕСР,
і для процедури в Україні характерний вищий рівень ризику для інвесторів.7
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Дозвільні процедури зазвичай починаються з необов'язкової інформаційної
консультації, що передує поданню заявки. Заявка проходить оцінку і процес
попереднього схвалення. Якщо майбутній об’єкт розміщується в межах території
міста або села, до процесу прийняття рішення має бути залучений місцевий орган
влади, і після рішення видається дозвіл або відмова на будівництво об’єкту.
На відміну від країн ЄС, процедури яких будуть проаналізовані пізніше, дозвіл
на будівництво не передбачає автоматичного надання зеленого тарифу або права
постачати вироблювану з біомаси енергію Енергоринку. Тому інвестор має
звернутися за цими дозволами на двох подальших стадіях процедури. Але ці стадії
можуть мати місце тільки після завершення будівництва і введення об’єкта в
експлуатацію.
Неформальна консультація і зустріч з представниками місцевої влади є
факультативними заходами, на яких висуваються головні вимоги до успішної
процедури та стають відомі багато з критеріїв прийняття рішення, подається огляд
дозвільної процедури та зазначаються типові помилки процесу подання заявки. До
того ж, представники місцевої влади висловлюються стосовно прийнятності
розташування об’єкту.
Форми заявки для прийняття рішення включають технічний опис об’єкту,
концепцію постачання сировини і специфікації щодо викидів і шуму. Специфічна
документація подається різним органам на місцевому рівні, наприклад у в нижчу
територіальну одиницю самоврядності або обласну раду, які мають багато
інтерфейсів, з якими інвестор має справу.
Органи місцевого самоврядування, обласні Державні управління охорони
навколишнього середовища, експертні організації, що відповідають критеріям,
визначеним центральним органом виконавчої влади з питань будівництва,
містобудування та архітектури – це не повний перелік інтерфейсів прямого
контакту із інвестором-заявником. Зазначені органи відповідають за виконання
низки експертиз, наприклад, стосовно дотримання стандартів охорони здоров'я і
пожежної безпеки, а також за оцінку впливу на довкілля. Якщо не існує міського
плану землевпорядкування, потрібно, щоб його розробив орган управління
земельними ресурсами. Цей процес бере в середньому два-три тижні, що може
подовшити процес подання заяви.
Через те, що велика частина об'єктів виробництва енергії на базі біомаси
зазвичай будують поза межами населеної місцевості, дуже мало проектів
виробництва енергії на базі біомаси вимагають залучення громадськості до його
ухвалення. Коли існує необхідність залучення громадськості, мають місце
громадські слухання після опублікування в місцевій пресі декларації наміру
побудувати об’єкт. Висловлені на слуханнях заперечення мають бути оцінені, а
відповідне рішення надається у письмовій формі. Залежно від швидкості
адміністративних процедур, залучення громадськості та наявності плану
землевпорядкування, отримання дозволу на будівництво бере шість-десять місяців.
По отриманні дозволу на будівництво, виробники біоелектроенергії мають
отримати рішення відносно доступу до енергосистеми і Енергоринку, а також
надання зеленого тарифу. Ці стадії можуть відбуватися лише раз по завершенні
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будівництва та введення в експлуатацію об’єкта виробництва енергії на базі
біомаси. Фактично, щоб під'єднатися до енергосистеми, інвестор у виробництво
енергії на базі біомаси має звернутися до державної компанії Ебленерго. Потім
інвесторові необхідно звернутися в Державне Агентство Енергоринок (який
управляє оптовим ринком енергії в Україні) для доступу на оптовий ринок. Потім
інвесторові необхідно звернутися в Державне агентство Енергоринок (яке управляє
оптовим ринком енергії в Україні ) для доступу на оптовий ринок. Для виробників
енергії біомаси поставляється тепло, а також розглядається допуск до локальної
мережі опалювання.
Міжнародні інвестори скаржилися, що критерії доступу до Енергоринку не
чітко заявлені. Є повідомлення про випадки скасування доступу через неясні для
інвестора причини, і доступ було отримано по сплину місяців ведення переговорів
(Biomass Investor, 2012).
В качестве последнего шага, НКРЭ оценивает возможность предоставления
зеленый тариф (Trypolska, 2012).
Три останні кроки - затвердження фізичного підключення до енергосистеми,
допуск до оптового ринку електроенергії і надання зеленого тарифу, в середньому
потребує від чотирьох до шести місяців.
В цілому, інвесторам у виробництво енергії з біомаси потрібно мати справу як
мінімум з шістьма інтерфейсами. Повна вартість грошових зборів за оцінки
зазвичай знаходиться в межах від 0,06 до 0,6% повної вартості будівництва
об’єкту, без вартості устаткування.
Ці грошові збори не містять жодних потенційних видатків, пов'язаних з
корупцією.
Через те, що рішення про доступ до оптового ринку електроенергії і зеленого
тарифу приймається лише після завершення будівництва об’єкту, значно зростає
ризик не окупності видатків, пов’язаних з інвестицію.
Графік 2.1 подає стислий огляд дозвільних процедур в Україні, включно з
головними їх стадіями.
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Графік 2.1: Дозвільні процедури в Україні

Джерело: AEG (2012); ICC (2012); SAEE (2012).
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Вставка 3. Зелений тариф
Зелений тариф, введений Законом України "Про електроенергетику", - це спеціальний тариф,
розроблений з метою збільшити в Україні частку виробництва електроенергії з відновлюваних джерел.
Через те що відновлювана енергія взагалі є менш конкурентноздатною по ціні, ніж енергія з
мінеральних джерел, оператори мережі зобов'язані купляти енергію з відновлюваних джерел за
фіксованою ціною, встановленою окремо для кожного відновлюваного джерела енергії. Ця фіксована
ціна покриває середню вартість для виробників енергії для кожного відновлюваного джерела і
дозволяє мати маржу прибутку. В результаті зростає попит на відновлювану енергію по вищій ціні,
ніж на нерегульованому ринку. Як наслідок, виробляється і споживається більше відновлюваної
енергії.8
Законодавством України передбачено, що вся вироблена з відновлюваних джерел
електроенергія, що не продана в рамках прямих контрактів, має бути куплена Енергоринком по
ставці зеленого тарифу. Таким чином Україна віддає пріоритет на ринку відновлюваній енергетиці.
Це правило стосується всіх виробників відновлюваної енергії з доступом до Енергоринку ,
отримавшим зелений тариф.
за схвалення зеленого тарифу відповідає НКРЕ і розглядає кожний окремий випадок з
урахуванням типу відновлюваного джерела енергії, використаного у виробництві і специфіки об’єкту
енергетики. На разі 65 виробників біоелектроенергії отримали зелений тариф.
У світлі запланованої в Україні приватизації ринку гуртової торгівлі електроенергією, ринок з
двосторонніми контрактами між приватними компаніями, ймовірно, прийде на заміну державній
компанії Енергоринок. У середовищі постійних змін очікується, що держава і надалі підтримуватиме
доступ виробників відновлюваної енергії до ринку гуртової торгівлі, де їх електроенергію куплятимуть
по ставці зеленого тарифу.
Зелений тариф було запроваджено в Законі Законом про Електроенергетику. Тариф
обчислюється на базі роздрібної ціни електроенергії для споживачів другого класу станом на 1 січня
2009 року, помноженої на фіксований коефіцієнт, встановлений в Статті 17-1 цього закону. Через те,
що використовується фіксований обмінний курс EUR/UAH, виробники відновлюваної енергії
захищені від коливань курсу по відношенню до евро. Однак, не враховані ризики інфляції, що
призводять до зростання у виробників відновлюваної енергії видатків на вхідні ресурси.
Ставка зеленого тарифу зменшуватиметься з плином часу: на 10% до 2014 року, на 20% до 2019
року і на 30% до 2024 року. На разі планується, що дію зеленого тариф буде повністю скасовано у
2030 році.

Доступ нових об’єктів відновлюваної енергетики до розподільчої мережі
на практиці є важким, не дивлячись на сприятливе законодавство
Будь-який виробник відновлюваної електроенергії з ліцензією на господарську
діяльність має право пільгового доступу до оптового ринку електроенергії.9 До того
ж, отримання права на зелений тариф надає право продавати електроенергію по
ставці зеленого тарифу (див. Вставку 3). Енергоринку належить завершальне
рішення щодо надання інвесторам доступу ринку. За інформацією від деяких
інвесторів, критерії прийняття рішення Енергоринком не є повністю прозорими
(Biomass Investor, 2012)..
Доступ ринку також підтримується на практиці зобов'язанням операторів
електромережі під'єднати виробників відновлюваної енергії до розподільчої мережі
(IAE, 2012). Але постачальники електроенергії мають заплатити за фізичне
під'єднання до розподільчої мережі. Це може призвести до дорожчання інвестиції.
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Виробники відновлюваної електроенергії можуть зажадати підвищення
місткості мережі, коли необхідно, аби поставляти бажаний обсяг електроенергії
Енергоринку. Проте, на практиці це право не реалізується. Через це виробники
часто самі фінансують розширення мережі (IAE, 2012).
Примітки
1

Доповнення до цього див. у главі IEA, стоp. 6. (джерело потребує уточнення після публікації
звіту
IEA)

2

Доповнення до цього див. у главі IEA, стоp. 6. (джерело потребує уточнення після публікації
звіту IEA)

3

Див. звіт IEA, стор.12 (джерело потребує уточнення після публікації звіту IEA)

4

Доповнення до цього див. у главі IEA, стоp. 6. (джерело потребує уточнення після публікації
звіту IEA)

5

Із 190 мільярдів гривень 130 мільярдів гривень буде потрібно на розвиток спроможності
виробляти відновлювану енергію з інших джерел, ніж ГЕС, а додатково 60 мільярдів гривень
потребує будівництво або модернізація ГЕС.

6

Див. наступну Главу.

7

Більш детальний контент тут і далі див. AEG (2012); ICC (2012); SAEE (2012) та інтерв’ю з
компаніями.

8

Більш детальний контент стосовно вставки про зелений тариф див. Trypolska (2012) та IEA
(2012) (джерело потребує уточнення після публікації звіту IEA).

9

Пільговий доступ означає, що виробник біоелектроенергії може продавати вироблену ним
електроенергію Енергоринку за ставкою зеленого тарифу згідно схеми зеленого тарифу (див.
вставку про зелений тариф).
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Глава 3

Інвестиційна політика щодо виробництва енергії з
відновлюваних джерел - міжнародні норми належної
практики
В цій Главі проаналізовано практику належної інвестиційної політики у сфері виробництва
енергії з відновлюваних джерел. Аналіз охопив політику декількох країн-членів ОЕСР, відібраних
через їх сприятливе політичне середовище. Ця Глава починається з опису специфічних для кожної
країни бачення, стратегії і цілей у сфері відновлюваної енергетики. Потім досліджено адміністративні
процедури, потрібні для започаткування виробництва енергії з відновлюваного джерела, на прикладі
виробництва енергії з біомаси. Нарешті, описано умови доступу до розподільчої мережі. Для кожної з
цих трьох складових в Главі виконано оцінку їх недоліків, а також існуючих обмежень щодо реалізації
кращої практики в Україні.

Міжнародна краща практика використана як посилання для рекомендацій
стосовно поліпшенні інвестиційної політики, що регулює виробництво енергії з
відновлюваних джерел в Україні. Українські адміністративні процедури були
порівняні з процедурами в країнах-членах ОЕСР, що продемонстрували кращу
практику щодо адміністративних умов. Австрія, Данія, Німеччина і Польща
служать порівнянням для України.
Австрія, Данія і Німеччина - це країни, що створили загальне політичне
середовище, яке стимулює виробництво енергії з відновлюваних джерел, і
продемонстрували специфічну для країни кращу практику. Це також приклад для
вивчення щодо використання біомаси: у цих трьох країнах частка виробництва
енергії з біомаси в їх загальному обсязі енергоспоживання перевищує середній
показник 6,1% у 27 країнах-членів ЄС; зараз він становить 15,5% в Австрії, 13,6%
в Данії і 6,5% в Німеччині (Eurostat, 2011). Як центральні європейські країни з
обширним сектором сільського господарства (Nation Master, 2012), ці відібрані
країни мають подібний до України географічний і кліматичний контекст.
Виробництво енергії з біомаси в Польщі становить 6,2% загального обсягу
енергоспоживання, що трохи вище за середній показник у 27 країнах-членів ЄС
(Eurostat, 2011). Польща має відносно складні адміністративні процедури і менш
сприятливі умови для доступу до розподільчої мережі, ніж інші країни порівняння.1
Проте, Польща має успішний послужний список визначення цілей для
відновлюваної енергії і виробництва енергії з біомаси. До того ж, декілька
ефективних заходів політики підтримують досягнення поставлених цілей. Нарешті,
польський контекст країни дуже подібний до України: обидві країни мають
обширне сільськогосподарське виробництво,1 великі території, розташовані в
центральній та східній Європі, мають подібний клімат і визначили стратегічне
завдання скоротити їх залежність від нафти і газу, обмежуючи вуглецеву емісію.2
Хоча контекст Польщі відрізняється, бо її членство в ЄС розширило доступ до
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фінансових і технологічних ресурсів (Guerin, 2011), її приклад реалізації політики
виробництва енергії з біомаси надає можливу дорожню карту для розробки в
Україні політики щодо біомаси.

Функції показників виробництва енергії з відновлюваних джерел в
Україні
Україна може розглянути підхід ЄС щодо комунікації чітких цілей виробництва
енергії з відновлюваних джерел, включно з біомасою. Формування і комунікація
чітких цілей допоможе потенційним інвесторам оцінити розмір ринку енергії з
відновлюваних джерел і ризик інвестування в цей сектор.
Формуванні своїх цільових показників Австрія, Данія, Німеччина і Польща
базують на директивах ЄС щодо відновлюваної енергетики. Наприклад, Стратегія
20-20-20 у сфері енергетики (the 20-20-20-Energy Strategy) передбачає досягнення
ЄС наступних цілей (Europa, 2011):


Підвищення ефективності використання енергії в ЄС на 20% до 2020 року;



Збільшення частки енергії з відновлюваних джерел до 20% до 2020 року;

Напрямок політики щодо збільшення частки енергії з відновлюваних джерел
деталізовано в документі Європейської комісії Дорожня карта розвитку енергетики
на базі відновлюваних джерел (Renewable Energy Road Map), в якому для кожної
країни встановлено цільовий показник щодо споживання енергії з відновлюваних
джерел в загальному енергоспоживанні, що його країна має досягти до 2010 року.
Очікується, що Австрія має досягти рівня 34% споживання енергії з відновлюваних
джерел від загального енергоспоживання, Данія - 30% (і навіть 50% для сектору
електроенергії), Німеччина - 18%, і Польща - 15% (ECN, 2011).
Хоча визначені ЄС національні показники не конкретизують тип
відновлюваної енергії, більшість держав-члени ЄС визначили показники за
джерелом відновлюваної енергії в рамках Національного плану дій щодо розвитку
енергетики на базі відновлюваних джерел (National Renewable Energy Action Plan),
розробленого кожною державою-членом ЄС на період до кінця 2010 року. Австрія,
наприклад, націлюється до 2020 року на 14% виробництва енергії з біомаси в
своєму загальному обсязі енергоспоживання (Austrian Biomass Association, 2011).
Уряд Австрії також визначив і деякі проміжні цілі виробництва енергії з біомаси:
Закон про зелену енергетику 2008 року (the Green Energy Act) передбачає додаткові
установки біоелектроенергії потужністю 100MW кожна, загальною потужністю
600GW на період між 2008 і 2015 роками (BGBI. I Nr. 114/2008). Для досягнення
цієї мети, Австрія збільшила цільову кількість теплових установок на біомасі до 800
тисяч за період до 2020 року, що становить збільшення на 300 тисяч одиниць
порівняно до 2010 року (Policy Department Economic and Scientific Policy, 2010).
Навіть до Закону про зелену енергетику виробництво енергії на базі біомаси
отримувало державну підтримку: з 2005 по 2007 рік 1987 тепломереж на базі
біомаси було частково профінансовані державою. В цілому, 121,7 мільйона євро
було витрачено на виробництво енергії на базі продуктів біомаси за період з 2005
по 2007 рік (IWES, 2010).
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Німеччина прагне до 2030 року забезпечити 14% свого загального
енергоспоживання за рахунок виробництва енергії на базі біомаси. Також
передбачено, що до 2020 року 6% електроенергії та 11% тепла має походити від
виробництва енергії на базі біомаси (Federal Ministry for the Environment, 2009). До
того ж, до 2020 року як мінімум 50% тепла для споживання в недавно побудованих
будівлях повинно вироблятися з біомаси.
Данія очікує до 2020 року отримати з біомаси 41% енергії, виробленої з
відновлюваних джерел (Weise, 2010), а це означає, що 12% загального
енергоспоживання країни базуватиметься на енергії, виробленої з біомаси.
Польща націлена виробити до 2020 року на базі біомаси понад 60% енергії з
відновлюваних джерел (IFRE, 2010), тобто 9% енергоспоживання країни має
покрити виробництво енергії з біомаси.
У Графіку 3.1 зведено головні складові планів дії у сфері енергетики країнчленів ОЕСР - Австрії, Данії, Німеччини і Польщі.
Графік 3.1 Огляд національних показників у сфері виробництва енергії з відновлюваних джерел,
зокрема з біомаси

Джерело: Austrian Biomass Association, 2011; BEE, 2009; EREC, 2010; Federal Ministry for the Environment, 2009;
IFRE, 2010; Policy Department Economic and Scientific Policy, 2010; Polish Economic Chamber of Renewable Energy,
2010; Weise, 2010.

В попередньому аналізі підкреслено важливість чітко визначених цілей для
максимізації впливу на різних напрямах політики. Це ще конкретніше було
продемонстровано на прикладі визначення показників у сфері відновлюваної
енергетики з метою послаблення впливу змін клімату (Verhaegen, 2007). Взагалі,
ефективні показники мають мотивувати, бути досяжними, конкретними і
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вимірюваними. Їх необхідно ясно комунікувати, і має існувати часовий графік
досягнення визначених цілей. Інакше, неправильні тлумачення, ймовірно,
підірвуть досягнення цих показників. Важливо зазначити, що національні
показники взагалі не є обов’язковими для індивідуальних домогосподарств і
компаній. Проте, вони заохочують інвестувати у виробництво енергії з
відновлюваних
джерел,
оскільки
інвестори
чекають
на
сприятливіше
довгострокове середовище політики.

Слід уникати деяких недоліків в практиці ЄС і вважати специфіку
контексту України
Показники країн-членів ОЕСР у сфері відновлюваної енергетики не вільні від
застережень. Представлений опис показників був піддан критиці оскільки в ньому
не достатньо відображено специфічний для країни контекст. До того ж, вони не
дають скерування, як саме досягти цих показників (Euractiv, 2012). Їх критики
також відмічали, що показники базуються на сумнівних припущеннях (наприклад,
заходи логістики, динаміка подорожей і цін). Нарешті, галузеві асоціації
висловлювали побоювання, що визначення показників у сфері відновлюваної
енергетики призведе до ще більшого здороження енергії, що зробить дорожчим її
виробництво (Siegloch, 2008).
У розробленні національних показників Україні краще взяти до уваги наведену
вище критику. Потрібно критично оцінити відповідні показники і розумні
припущення як бази таких поставлених цілей. Показники розвитку мають
враховувати специфічний контекст України. Нарешті, Україна не повинна
нав'язувати домогосподарствам і виробникам показники щодо відновлювані
енергії, які ведуть до зростання видатків на оплату енергії. Метою має стати
використання чітко заявлених показників у сфері енергетики як відправної точки
формування більш дружньої інвестиційної політики на підтримку виробництва
енергії з біомаси для залучення іноземних інвестиції.
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Вставка 4. Урок Іспанії: застереження щодо формування бачення і стратегії в сфері
енергетики на базі відновлюваних джерел
Переваги формування чітко визначених цілей для енергетики на базі відновлюваних джерел
можуть бути зведені нанівець їх надмірним честолюбством і підтримкою надмірними субсидіями.
Занадто амбіційні цілі, що справляють дуже великий тиск на державні фінанси і не є сталими, у
складних фінансових умовах можуть мати наслідком руйнування довіри громади та інвесторів до
привабливості відновлюваної енергетики.
Іспанія належить до країн, чиї плани виявилися занадто честолюбними. У 2005 році був
ухвалений план розвитку енергетики на базі відновлюваних джерел, що передбачав до 2010 року
отримати з відновлюваних джерел 12,1% виробництва електроенергії в країні. Аби досягти цих цілей,
план націлював на залучення в сектор відновлюваної енергетики інвестицій на суму 23,6 мільярда
євро, з яких внеском держави був лише 681 мільйон євро (Renewable Energy World, 2005)
В результаті такої сприятливої політики сектор відновлюваної енергетики в Іспанії швидко
зростав. У 2010 році вже 23% електроенергії вироблялося в Іспанії з відновлюваних джерел. На піку
виробництва у 2008 році в цій галузі було 75 446 робочих місць. Як наслідок, деякі з найбільших
виробників сонячних станцій, такі як T –Solar і корпорація Gamesa, функціонують на території
Іспанії та використовують дохід від обсягу реалізації в Іспанії для підтримки своєї діяльності в інших
частинах світу (Bloomberg, 2012).
В реальності уряду Іспанії довелося виплатити набагато більше, ніж було початково заплановано.
Оскільки схема була започаткована таким чином, що видатки не переносилися на споживача, Уряд
мав субсидувати більшу частку видатків цієї нової індустрії (New York Times, 2010). До 2010 року
державні субсидії вхідного тарифу на енергію щорік сягали 6 мільярдів доларів США. З метою
економії коштів та скорочення дефіциту держбюджету, держава оголосила про низку скорочень
фінансування, апогеєм чого стало оголошення в січні 2012 року про припинення державних субсидій
новим проектам в сфері відновлюваної енергетики. (Ernst & Young, 2011)
До 2012 року робоча сила, зайнята в секторі відновлюваної енергетики, скоротилася на 27% від
часів піку, що мало результатом втрату близько 20 000 робочих місць. На думку експертів, якщо
заборона на субсидії утримається довше 18 місяців, вся відновлювана енергетика Іспанії може
зазнати колапсу (Ernst & Young, 2011).
Бум і спад в галузі відновлюваної енергетики в Іспанії є чіткою ілюстрацією невдачі через
розроблення занадто амбіційних показників для сектора відновлюваної енергетики без належного
розрахунку, які саме видатки виникають та яка сторона несе їх в рамках схеми. Таким чином,
належне і реалістичне формування цілі стає важливим для сталості успіху будь-якої схеми в секторі
відновлюваної енергетики.

Уніфікація
адміністративних
процедур
може
інвестуванню у виробництво відновлюваної енергії

істотно

сприяти

Тривалість, вартість і прозорість адміністративних процедур, необхідних для
започаткування об’єкту, що виробляє енергію на базі відновлюваних джерел,
мають значний вплив на інвестиції в альтернативну енергетику. Інвестори
видають значні суми на планування виробничих об’єктів у секторі енергетики.
Тому тривалість дозвільних процедур матиме безпосередній вплив на
прибутковість проекту. На окупність проекту також впливає вартість дозвільних
процедур, яка залежить від зборів державним органам, або від обсягу зусиль,
потрібних для подання документації та взаємодії з різними державними
інтерфейсами - складовими процедури.
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Нарешті, відсутність ясних критеріїв прийняття рішення та визначених етапів
процесу для отримання дозволу також підвищує рівень бізнес ризику для
інвесторів. Непрозорі дозвільні процедури також сприяють зростанню проблем
корупції.
Австрія,
Данія
і
Німеччина
демонструють
кращу
практику
вдосконалення
процедур
започаткування
об’єктів
відновлюваної
енергетики; можливість перенесення досвіду потребує ретельного аналізу
Практика виробництва енергії на базі біомаси в Австрії, Данії та Німеччині
може розглядатися як еталон швидкості проходження дозвільних процедур і
легкого доступу до розподільчої мережі електроенергії. Надання ліцензії на
будівництво об’єкту, на доступ до ринку гуртової торгівлі електроенергією і до
зеленого тарифу відбувається одночасно. Маленькі виробники енергії на базі
біомаси взагалі мають справу з ще більш прискореним процесом подання заявки.
Еталонні країни також скоротили кількість інтерфейсів для інвесторів і відповідні
витрати на подання заявки. Прозорість процесу подання заявки зросла завдяки
оприлюдненню чітких критеріїв і додатковому скеруванню в рамках
консультаційних зустрічей. Далі стисло описано ситуацію в трьох еталонних
країнах.
Однак, проаналізована Краща практика адміністративних процедур, прийнята
в інших країнах, потребує ретельного дослідження для визначення чи може вона
бути використана в контексті України. Наприклад, якщо вважається доцільним
скоротити кількість інтерфейсів взаємодії виробників біоенергії з державою,
можливо, не кращим рішенням стане їх скорочення до єдиного інтерфейсу. Глава 4
ілюструє, в якому напрямку має йти уніфікація дозвільних процедур, щоб був
урахований специфічний для України контекст.
Австрія, Данія і Німеччина одночасно в рамках прискорених процедур
надають дозвіл на будівництво, зелений тариф і доступ до оптового ринку
електроенергії
В Україні інвестори, які воліють виробляти енергію на базі біомаси, спочатку
отримують ліцензію на ведення економічної діяльності, а лише згодом - доступ до
оптового ринку електроенергії та зеленого тарифу, тоді як ці три кроки в Австрії,
Данії і Німеччині відбуваються одночасно. В результаті, процедури для
започаткування виробництва енергії на базі біомаси беруть в середньому в Австрії
від шести до восьми місяців, в Данії - близько дванадцяти місяців і сім місяців в
Німеччині.2
В Австрії та Німеччині дозвільні процедури починаються з ввідної консультації,
після якої інвестор подає заявку на будівництво об’єкту. Цей процес має чітко
описані вимоги до подання заявки, а також критерії отримання успішного
рішення. Крім того, урядовий орган виконує оцінку вибраного місця
розташування, визначає типові помилки у реалізації дозвільних процедур і засоби
прискорення цього процесу. Консультаційна зустріч скорочує тривалість і витрати
на дозвільні процедури і підвищує прозорість.
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До того ж, в Австрії та Німеччині залучення до цього процесу громадськості є
обов'язковим лише для об’єктів виробництва енергії на базі біомаси з потужністю,
що перевищує певне граничне значення: принаймні 10 000 тон біомаси на рік в
Австрії та потужність 1МВт для біомаси з відходів лісового господарства й 100кВт
для інших джерел біомаси в Німеччині. Для невеликих заводів, це скорочує
дозвільні процедури двома місяцями в Австрії і трьома місяцями в Німеччині. У
Данії, для маленьких виробників енергії на базі біомаси, які обробляють до 30 тонн
біомаси на день,3 потрібна лише оцінка протипожежної безпеки органом
керівництва пожежною охороною. Зменшення кількості інтерфейсів підвищує для
претендента швидкість обробки заявки та прозорість процедури.
Зменшення кількості інтерфейсів підвищує швидкість обробки заяви і
прозорість
Для спрощення адміністративних процедур і підвищення їх швидкості і
прозорості, еталонні країни-члени ОЕСР скоротили кількість інтерфейсів для
інвесторів.
В Австрії, інвестори мають справу з двома інтерфейсами: комуна відповідає за
виділення землі інвестору, а Bezirkshauptmannschaft (велика комуна) відповідальна
за все інші оцінки і координацію з рештою урядових органів, залучених до процесу
оцінки.
В Данії створено єдиний інтерфейс для інвесторів у сектор відновлюваної
енергетики: муніципалітет визначено єдиним інтерфейсом для взаємодії,
інформаційного забезпечення та одержання форм, і він також відповідає за
управління рештою стадій дозвільної процедури і залучення необхідних учасників.
У Німеччині, протягом повного процесу, адміністрація «землі» - це єдиний
інтерфейс для взаємодії з інвесторами і координації з іншими урядовими
організаціями. Залежно від землі інший урядовий орган може також стати
інтерфейсом.
В Австрії і Німеччині витрати на подання заявки низькі порівняно до
загального рівня вартості інвестиції
І Австрія і Німеччина утримують витрати на подання заявки на рівні, що
знижує для інвесторів бар'єр виходу на ринок.
Повна вартість грошових зборів, виплачених урядовим органам в Австрії,
дорівнює сумі між 4 000 і 10 000 євро, залежно від специфіки виробництва енергії
на базі біомаси та територіальної одиниці, в якій подано заявку. Загалом, сплата за
виконання оцінки відходів (частина оцінки впливу на довкілля), оцінка типу
виробництва електроенергії та дозвіл на ведення бізнесу може сягати 4 000 євро за
кожну оцінку. Агентство, що відповідає за будівництво, також бере грошовий збір
у 4 000 євро.
У Німеччині, повна вартість зборів за оформлення заявки становить від 500 до
5 000 євро, залежно від кількості оцінок, що їх потрібно виконати після
заперечення громади. Це може стати істотно вищою сумою, якщо заперечення
громади призводять до великої кількості подальших експертиз.
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Вставка 5. Зайве спрощення дозвільних процедур підвищило ціни на електроенергію для
споживачів у Німеччині
Німеччина довго обіймала виключну позицію на європейському ринку відновлюваної енергії. Її
політика в цій сфері є однією з найбільш розвинутих в Європі та включає спрощення і прискорення
дозвільних процедур для виробників відновлюваної енергії, надаючи їм доступ до оптових ринків та
розподільчої мережі. Німеччина також розробила важливу схему зеленого тарифу, яка була
скопійована іншими європейськими державами, включно з Іспанією та Чеською Республікою.
Внаслідок такої політики виробництво енергії з відновлюваних джерел значно зросло в
Німеччині. У 2011 році на відновлювану енергетику припадало 20% загалу виробництва енергії, а це
зростання з 17% у 2010 році та 6% у 2000. Приріст в галузі виглядає сталим і має передумови
продовження. Наприклад, до 2020 року земля Шлезвіг-Гольштейн має збільшити потужність своїх
вітряних установок втричі порівняно до поточного рівня її енергоспоживання (Fichtner, 2012).
Проте, така прогресивна політика в сфері енергетики також дає низку наслідків, як для ринку
енергії, так і для її споживачів. Оскільки дорожче виробляти більшість типів відновлюваної енергії,
ніж виробляти енергію із звичайних джерел, задля конкурентоспроможності відновлюваної енергії
необхідно кудись перекласти пов'язані з цим витрати. Цю різницю в ціні оплачує весь оптовий ринок,
а це означає, що частка видатків кінець кінцем перекладена на споживача. Така цінова премія
знаходиться в межах від 28,6% стосовно енергії на базі біомаси до 85,3% стосовно енергії, отриманої
від встановлення сонячних батарей. Згідно оцінки, тільки у 2010 році споживачі в Німеччині
сплатили 12 мільйонів євро за таку цінову різницю (IW, 2012).

Кращі умови доступу нових об’єктів енергосистеми можуть надалі
вдосконалити ділове середовище для виробників енергії з відновлюваних
джерел
Легкий доступ до енергосистеми має значний вплив на умови затвердження
проектів виробництва електроенергії з відновлюваних джерел і сприйняття
пов'язаних з ними ризиків. В наступному розділі аналізуються заходи політики,
реалізовані в Австрії, Данії, Німеччині і Польщі, та фокусуються на умовах доступу
до енергосистеми.
Всі досліджені країни-члени ОЕСР пропонують виробникам електроенергії з
відновлюваних джерел сприятливі умови доступу до енергосистеми. Серед
чотирьох країн, Німеччина має найбільш вигідні умови, а Польща - найменш
вигідні. Всі чотири країни надають доступ до розподільчої мережі разом з
ліцензією на ведення бізнесу та надавали постачальникам електроенергії,
виробленої з відновлюваних джерел, законне право на пільгове під’єднання до
мережі. У трьох країнах це відбувається безкоштовно. Три країни надають законне
право на розширення енергосистеми мірою необхідності для збільшення
постачання електроенергії виробниками відновлюваних джерел енергії. Гарантія
вхідного тарифу надається на період між 10 і 20 роками.
Проте, дуже сприятливі умови для виробників енергії з відновлюваних джерел
в у цих країнах створені за рахунок операторів енергосистеми, які мусять платити
за фізичне під’єднання до енергосистеми та її розширення. Ці видатки потім
перекладаються на споживачів. Крім того, гарантія вхідного тарифу, можливо,
збільшує вартість електроенергії для бізнес-структур і домогосподарств. Тому Уряд
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України повинен критично оцінити, які з цих елементів мають бути введені і те, що
має бути в їх складі .
Австрія надає інвесторам у виробництво енергії з відновлюваних джерел
матеріально привабливі умови доступу до розподільчої мережі
Австрія реалізувала низку заходів, сприятливих для виробників електроенергії з
відновлюваних джерел з метою покращити їх доступ до ринку, до енергосистеми,
підвищити їх потенціал, розширити енергопостачання до мережі, та покращити
потенційні вхідні тарифи.4
Будь-який об'єкт з ліцензією на ведення бізнесу має право поставляти ринку
відновлювану електроенергію. Не існують будь-які постадійні процедури, що
надавали б доступ до оптового ринку електроенергії.
Дуже сприятливе ділове середовище Австрії коріниться в безоплатному наданні
дуже легкого доступу виробникам електроенергії з відновлюваних джерел до
розподільчої мережі. Крім того, пільгове під’єднання до мережі, надалі приведе до
розширення ділового середовища для виробників відновлюваної електроенергії.
Постачальники мають законне право на пільгове підключення до мережі. Це
означає, що компанії можуть поставляти операторам энергосистеми всю вироблену
ними з відновлюваних джерел електроенергію незалежно від обмежень ємності або
рівня попиту.
Постачальники електроенергії з відновлюваних джерел, які хочуть збільшити
подачу електроенергії, можуть зажадати від оператора розподільчої мережі
розширення постачання до повної потужності. Це значно збільшує стимул-реакцію
до розширення попиту і знижує бізнес-ризики, пов'язані із розвитком потужності в
їх проектах.
Нарешті, наявна політика також гарантує тарифи до оплати за відновлювану
електроенергію. Вхідний тариф на одиницю відновлюваної електроенергії
гарантується протягом 13 років. Проте, цей тариф зменшується мірою зростання
обсягу поставленої електроенергії з відновлюваних джерел. Наприклад, він
становить між 0,13 і 0,185 євро за кіловатт /годину (кВт-г) для виробників
біоелектроенергії. Це забезпечує можливість для виробника електроенергії з
відновлюваних джерел безпечно планувати свій дохід на довгострокову
перспективу.
Виробники електроенергії з відновлюваних джерел мають легкий доступ до
розподільчої мережі в Данії
Данія також має дуже сприятливі умови доступу до розподільчої мережі, хоча
не настільки сприятливі, як в Австрії.5
Подібно до Австрії, Данія лібералізувала доступ ринку для виробників
електроенергії з відновлюваних джерел. І Данія також не має жодних додаткових
процедурних кроків, аби отримати такий доступ після завершення дозвільної
процедури.
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Умови Данії для отримання доступу до енергосистеми надається безкоштовно.
Проте, якщо існує доказ обмеження ємності, оператор мережі не зобов'язаний
надавати виробникам електроенергії з відновлюваних джерел повний або навіть
частковий доступ до енергосистеми. Якщо постачальник хоче розвивати свою
присутність в мережі, що вже має ємкісні обмеження, він не має законного права
діяти в цьому напрямку. Проте, якщо не існує жодних ємкісних обмежень,
виробник електроенергії з відновлюваних джерел може перейти до постачання в
повному і зростаючому обсязі .
Нарешті, Данія забезпечує довгострокову гарантію вхідного тарифу. Цей
вхідний тариф включає фіксовану премію до ринкової ціни. Зараз премія вхідного
тарифу для виробників електроенергії на базі біомаси знаходиться на рівні 0,10
євро за кВт-г. У Данії вхідний тариф гарантується на строк понад 10 років.
Вартість доступу до енергосистеми в Німеччин сплачують оператори
мережі
Умови доступу до розподільчої мережі в Німеччині подібні до умов в Австрії і є
так само сприятливими.6
Німеччина забезпечує лібералізований доступ до ринку для потенційних
постачальників електроенергії з відновлюваних джерел. В кінці дозвільної
процедури надається необхідна ліцензія на постачання електроенергії з
відновлюваних джерел.
Закон надає право будь-якому постачальнику електроенергії з відновлюваних
джерел на пільгове під’єднання до розподільчої мережі на повній потужності
безкоштовно, і це не залежить від потенційних ємкісних обмежень постачальника.
Крім того, розвитку сприяє і законне право на розширення мережі. У прикладі
кращої практики Австрії деталізовано, яким чином обидва механізми сприяють
підвищенню якості ділового середовища, в якому функціонують виробники
електроенергії з відновлюваних джерел.
Німеччина забезпечує гарантію вхідного тарифу протягом 20 років для
виробників електроенергії з відновлюваних джерел, і це є найдовшим терміном
серед досліджених країн. Вхідний тариф для виробників електроенергії на базі
біомаси знаходиться в межах 0,1167 і 0,25 євро за кВт-г і залежить від
поставленого обсягу (Bio-energy site, 2011).
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Вставка 6. Автоматичне під’єднання до розподільчої мережі для об’єктів сонячної
енергетики в Чеській Республіці відбувається за рахунок клієнтів
У 2005 році Чеська Республіка підписала Акт про сприяння виробництву електроенергії з
відновлюваних джерел, що вивело її на передній край руху ЄС до розширення виробництва енергії з
відновлюваних джерел (BBC, 2010). Акт передбачає, що виробникам енергії з відновлюваних джерел
гарантовано під'єднання до розподільчої мережі та реалізація схеми стимулювання у формі щедрого
вхідного тарифу. Як наслідок, будь-який виробник електроенергії на базі сонця мав законне право
цілком безкоштовного доступу до розподільчої мережі (Renewable Energy World, 2010) Це призвело до
зростання виробництва сонячної енергії з практично нульового рівня в 2009 році до 1 ГВт у 2010 році
(iSupply Energy Research, 2011).
Проте, бум швидко закінчився. Національний оператор розподільчої мережі був неспроможний
управляти ємністю, і автоматичне під'єднання була скасовано. (Law-now Czech Republic,, 2010).
Завдяки щедрій схемі зеленого тарифу і розбудові великої спроможності використання сонця як
джерела виробництва енергії, споживачі мали заплатити приріст вартості споживання на рівні 2,8
мільярда доларів США, що є дорожчанням на 18%. В результаті, у 2010 році Уряд Чехії скасував дію
вхідних тарифів, а у 2012 році оголосив про ретроактивне оподаткування діяльності об’єктів сонячної
енергетики, започаткованої у 2009 і 2010 роках, з метою відшкодувати певну частку сплачених
зелених тарифів (Renewable Energy World, 2010).

Польща компенсує свої менш сприятливі умови доступу до розподільчої
мережі заходами політики, що стимулюють виробництво енергії
Хоча в Польщі умови доступу до розподільчої мережі взагалі є менші
сприятливими для інвесторів, ніж ті в Австрії, Данії і Німеччині, Польща розробила
деякі додаткові заходи політики, аби стимулювати виробництво електроенергії з
відновлюваних джерел.7
Подібно до Австрії, Данії і Німеччини, будь-яка юридична особа, що має
ліцензію на ведення бізнесу, може постачати на ринок електроенергію з
відновлюваних джерел. Доступ до розподільчої мережі має бути забезпечений всім
виробникам електроенергії з відновлюваних джерел протягом 180 днів. Проте, це
зобов'язання не виконується, якщо забезпечення доступу до розподільчої мережі
розглядається як технічно неможливе, наприклад, через віддалене розташування
виробника електроенергії.
Ще більшу проблему для виробників електроенергії з відновлюваних джерел
породжують правила авансової оплати оператору розподільчої мережі, відсутність
права на поширення по сітці для забезпечення збільшення потужності і відсутність
гарантованих пільгових тарифів. Під'єднання до розподільчої мережі вимагає
одноразової сплати 30 000 польських злотих (коло 7200 євро), що частково
відшкодовується, якщо ця сума перевищила фактичні витрати на під'єднання.
Безкоштовний доступ до розподільчої мережі надається лише виробникам
електроенергії з відновлюваних джерел з потужністю менше 5МВт.
Крім цього, виробники електроенергії з відновлюваних джерел мають законні
права вимагати розширення мережі, якщо їм потрібно збільшити свою потужність,
щоб вона не обмежувала потенціал їх розвитку. Польща також не гарантує вхідний
тариф в секторі відновлюваної енергетики.
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В Польщі реалізовані додаткові заходи політики для стимуляції виробництва
енергії з відновлюваних джерел, що є дуже вигідним для постачальників. Поперше, діє регулювання, що передбачає зобов'язання муніципалітетів збільшити
частку відновлюваної енергії в загальному обсязі енергії, відповідно до
національних показників. Відповідно, частка відновлюваної енергії в загальному
обсязі енергії повинна складати 15% до 2020 року і 20% до 2030 року. Проте, на
разі це зобов'язання ще не реалізовано.
По-друге, виробники в секторі відновлюваної енергетики в Польщі звільнені від
сплати податків. На додаток, малі постачальники та постачальники середньої
величини відновлюваної енергії можуть отримувати позики під нижчу процентну
ставку.
Графік 3.2 представляє огляд стандартних умов доступу до розподільчої мережі
та додаткові заходи політики для стимуляції виробників електроенергії з
відновлюваних джерел в Австрії, Данії, Німеччині і Польщі.
Графік 3.2: Умови доступу до розподільчої мережі

Джерело: IWES (2010); RES (2012a); RES (2012b): RES (2012c); RES (2012d); interview with the Austrian Federal
Ministry for Transport, Innovation and Technology; interview with the German Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe
e.V. (Expert Agency on Renewable Basic Materials); interview with the Polish Ministry of Economy.
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Примітки
1

Далі буде подано опис адміністративних процедур та умов доступу до розподільчої мережі.

2

Джерела, використані в цьому розділі: IWES, 2010; RES, 2012a; RES, 2012c. Деяка інформація
базується на результатах інтерв’ю, проведених у лютому 2012 року з паном Хюбнером (Mr.
Huebner) з Федерального міністерства транспорту, інновацій та технології Австрії, з паном
Хансеном (Mr. Hansen) з Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (експертна агенція в
Німеччині у сфері відновлюваних і традиційних матеріалів).

3

Це дорівнює потужності коло 3MW.

4

Більш детальну інформацію містить IWES (2010) та RES (2012a). Деяка інформація базується на
результатах інтерв’ю, проведених у лютому 2012 року з паном Хюбнером (Mr. Huebner) з
Федерального міністерства транспорту, інновацій та технології Австрії.

5

Більш детальну інформацію містить IWES (2010) та RES (2012b).

6

Більш детальну інформацію містить IWES (2010) та RES (2012c). Деяка інформація базується на
результатах інтерв’ю, проведених у лютому 2012 року з паном Хансеном (Mr. Hansen) з
Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (експертна агенція в Німеччині у сфері
відновлюваних і традиційних матеріалів).

7

Більш детальну інформацію містить RES (2012d). Деяка інформація базується на результатах
інтерв’ю, проведених у лютому 2012 року з пані Васнєвською (Ms. Wasniewska) з Міністерства
економіки Польщі.
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Глава 4

Політичні рекомендації для стимулювання розвитку
відновлюваної енергетики
В цій Главі подано рекомендації щодо вдосконалення інвестиційної політики та уніфікації
адміністративних процедур і охоплено три аспекти: 1) розроблення бачення і стратегії у сфері
енергетики; 2) уніфікація дозвільних процедур і 3) поліпшення умов доступу до розподільчої мережі.
Реалізація більшості цих рекомендацій також сприятиме розвитку інших джерел відновлюваної
енергії.

Стратегію і показники виробництва відновлюваної енергії потрібно
ухвалити і чітко повідомити
Як проілюстровано прикладом країн-членів ОЕСР, формування і моніторинг
показників альтернативної енергетики показали себе ефективними інструментами.
Були визначені конкретні загальнонаціональні показники. До того ж, деякі країни
встановили специфічні виробничі завдання щодо конкретних відновлюваних
джерел, наприклад біомаси (BMWFI, 2010).
Україна регулярно не переглядає свою стратегічні показники відновлюваної
енергетики, визначені в Енергетичній стратегії України на період до 2030 року.
Проте, зараз мають місце деякі зусилля щодо їх перегляду. Ці показники є менш
амбіційними, ніж показники ЄС щодо відновлюваної енергетики. Як наслідок,
потенційні інвестори в відновлювану енергетику можуть поставити під сумнів
виконання Україною зобов'язання щодо розвитку і підтримці сприятливої
інвестиційної політики у сфері альтернативних джерел енергії в довгостроковій
перспективі. Окрім того, реальність виконання поставлених завдань залишається
сумнівною, за умови повільних темпів розвитку відновлюваної енергетики в
Україні.1
Крім того, жодні показники виробництва енергії за відновлюваними
джерелами енергії не були визначені для України, окрім прогнозів зростання в
рамках Енергетичної стратегії України на 2030 рік. Це знову суперечить
проаналізованій кращій практиці країн-членів ОЕСР, де завдання щодо
виробництва енергії з біомаси включають цільові показники по роках, і де
досягнення показників вимірюється та звітується. (Trypolska, 2012).
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Встановлення амбіційних цілей для виробництва енергії з відновлюваних
джерел, їх комунікація і моніторинг відповідності обсягу виробництва поставленим
цілям допомагав би Україні стимулювати виробництво відновлюваної енергії і
залучати в цей сектор вітчизняних та іноземних інвесторів. Рекомендовано
опублікувати чіткі завдання і донести їх безпосередньо до відповідних
зацікавлених сторін, наприклад, до потенційних інвесторів у виробництво енергії
на базі біомаси. Формуванням показників відновлюваної енергетики має
займатися єдиний орган державної влади.
Роль показників відновлюваної енергетики – проголосити альтернативну
енергетику національним пріоритетом. Мета - не встановлювати конкретні
показники для компаній, що підірвали б конкуренцію на ринку і призвело би до
здороження енергії, або до субсидування відновлюваної енергетики з державних
коштів, як це сталося в Іспанії. Проаналізований досвід країн-членів ОЕСР
свідчить, що в Україні показники мають врахувати специфічний контекст країни і
деталізувати інструментарій їх досягнення.
Україна знаходиться в географічному контексті подібному до Польщі, яка
успішно реалізує свій план дій щодо виробництва відновлюваної енергії, згідно
чітко визначених показників у сфері відновлюваної енергетики.2 Україна може
розробити власні показники відновлюваної енергетики, використавши приклад
Польщі.
В цьому звіті рекомендовано просування виробничих завдань відновлюваної
енергетики. Наприклад, Міністерство економічного розвитку і торгівлі,
Міністерство екології і природних ресурсів, Міністерство енергетики і вугільної
промисловості, Міністерство аграрної політики та продовольства разом із НКРЕ,
Держкомефективністю та Державним агентством лісових ресурсів України мають
розглянути, як ефективно донести поставлені завдання та регулярно звітувати про
рух у напрямку їх досягнення.

Уніфікація
адміністративних
процедур
прискорить
процес
започаткування об’єктів виробництва відновлюваної енергії, підвищить
прозорість і скоротить витрати
У Україні адміністративні процедури започаткування виробництва в секторі
відновлюваної енергії є відносно обтяжливими. Для виробничих об’єктів на базі
біомаси такі процедури включають отримання дозволу на будівництво, виконання
умов доступу на національний ринок оптової торгівлі електроенергією та
отримання зеленого тарифу. Ці умови потребують вдосконалення, наслідуючи
кращій практиці реалізації інвестиційної політики в проаналізованих країнахчленах ОЕСР.
Проте, необхідно враховувати специфічний контекст країни і адміністративну
структуру, тому не всі елементи політики потрібно переносити до України.
Наприклад, в Україні може стати доцільним організувати три “вікна” для інвесторів
замість єдиного, поки адміністративна структура країни дозволить цю практику.
До того ж, приклад Німеччини показав, що занадто спрощений доступ до ринку у
сполученні із щедрими вхідними тарифами може дорого обійтися споживачам.
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Пропозиції щодо уніфікації дозвільних процедур в секторі виробництва енергії
на базі біомаси стосуються і дозвільних процедур для започаткування об’єктів
виробництва енергії з інших альтернативних джерел. Наприклад, зменшення
кількості інтерфейсів взаємодії виробників відновлюваної енергії з державою і
паралельне проходження стадій процесу зробить прийняття рішення менш
обтяжливим. В результаті, інвестиції у виробництво альтернативної енергії
зростатимуть в цілому по Україні.
Менша кількість інтерфейсів
отриманням дозволу

скорочує

час

і

витрати,

пов’язані

з

На відміну від “єдиного вікна” у дозвільних процедурах для об’єктів на базі
біомаси в Німеччині та Австрії, Україна має шість або більше інтерфейсів, з якими
інвестори мають справу, і кожний наступний додає складності, породжує
затримки і підвищує ризик корупції. Ще одна невідповідність стосується
тривалості процедури отримання доступу на ринок оптової торгівлі і отримання
зеленого тарифу. Прискорення адміністративних процедур в секторі відновлюваної
енергетики залежить від усунення цих недоліків.
Органам державної влади в Україні варто встановити меншу кількість
інтерфейсів взаємодії з ними інвесторів у виробництво енергії з відновлюваних
джерел протягом усього процесу отримання дозволів, включно із доступом до
оптового ринку електроенергії та схваленням зеленого тарифу. Рішення щодо того,
які відомства мають відповідати за описані вище дії має базуватися на поточному
розподілі функціональних обов'язків і наявних в цих організаціях навичок.
Визначені “вікна” мають координувати залучення всіх додаткових учасників
дозвільних процедур.
Процес взаємодії з інвесторами в секторі відновлюваної енергетики має
врахувати обмеження адміністративної структури. Через наявність таких
обмежень, можливо, зменшення кількості інтерфейсів до трьох є більш
життєздатним варіантом, ніж встановлення “єдиного вікна”. Однак, в
довгостроковій перспективі має залишатися мета подальшого скорочення кількості
інтерфейсів.
За Обласною Радою залишається функція виділення розташування землі
інвестору в секторі виробництва енергії на базі біомаси. Місцеві органи влади
мають долучатися там, де необхідно, потрібно, наприклад, до оцінки варіантів
розташування земельних ділянок.
Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального
господарства України може взяти на себе оцінку техніко-економічного
обґрунтування проекту і проектних пропозицій та розроблення технічних
специфікацій для будівництва заводу і його під'єднання до розподільчої мережі. На
подальших стадіях потрібно залучення Обленерго та Укренерго.
НКРЕ може відповідати за гарантування фізичного під'єднання до розподільчої
мережі, забезпечення доступу до оптового ринку та надання ліцензії до зеленого
тарифу. Аби виконати це, НКРЕ потрібно взаємодіяти з обленерго, Укренерго та
Енергоринком.
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Скасування стадій процедури та паралельне їх проходження підвищує
ефективність процесу обробки інвестиційної заяви
Для прискорення процесу розгляду заявки, доцільно скоротити стадії процесу.
Органам державної влади потрібно переглянути процедуру схвалення і ретельно
визначити кількість необхідних стадій ухвалення.
Стадії процесу не обов'язково мають бути такими, як в проаналізованих
країнах-членах ОЕСР. Процедури залежатимуть від кількості встановлених
інтерфейсів і експертиз, яких вимагає закон. Тому оптимальну послідовність
процесу потрібно розробляти на базі повного аналізу специфічних для країни
вимог.
Критерії доступу до оптового ринку електроенергії, або отримання зеленого
тарифу мають стати прозорішими. Наприклад, визначення рослинна біомаса
потребує уточнення.
Дозвільні процедури надалі можуть бути прискореними через паралельне
виконання деяких експертних оцінок. Як викладено вище, ухвалення доступу до
оптового ринку електроенергії і отримання зеленого тарифу відбуваються після
того, як об’єкт побудований, що подовжує затримку і підвищує бізнес ризик та
ризик корупції. Рекомендовано виконувати експертну оцінку для ухвалення обох
рішень протягом загальної процедури розгляду заявки і отримання дозволу на
будівництво.

Покращення умов доступу до оптового ринку електроенергії і надання
зеленого тарифу новим об’єктам підвищить інвестиційну привабливість
виробництва відновлюваної енергії
Наступний адміністративний бар'єр, який потрібно скасувати, - умови доступу
до оптового ринку електроенергії. Ці умови є істотними для визначення
прибутковості проекту виробництва енергії.
Знову, практика в країнах-членах ОЕСР, можливо, повністю не відповідає
контексту України. Наприклад, необхідно вирішити, які видатки на під’єднання до
розподільчої мережі мають сплачуватися оператором мережі, а і які – виробником
енергії, а також вирішити, якою саме має бути схема зеленого тарифу. Також
потребують вдосконалення загальний доступ на гуртовий ринок, законне право
доступу до мережі та схема вхідного тарифу.
Загальний доступ до ринку електроенергії потребує вдосконалення
Україна лібералізувала ринок відновлюваної електроенергетики, дозволяючи
будь-якому об'єкту з ліцензією на ведення бізнесу виробляти енергію з
відновлюваних джерел та продавати її на ринок. Проте, на практиці, це правило
стосується лише виробників відновлюваної електроенергії потужністю більше 5МВт
(Trypolska, 2012). Виглядає доцільним у майбутньому надавати загальний доступ до
ринку будь-якому об'єкту з дозволом на економічну діяльність. Але крім цього,
потрібно, щоб доступ до оптового ринку електроенергії надавався автоматично
разом із дозволом на будівництво.
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Право на фізичний доступ до розподільчої мережі потребує законодавчої
підтримки
Цей звіт рекомендує запровадження законного права для виробників
відновлюваної електроенергії дістати пільговий доступ до розподільчої мережі,
який інвестор може отримувати безкоштовно. Таким чином, оператори мережі
були б зобов'язані надати фізичний доступ будь-якому виробникові відновлюваної
електроенергії дозволом на ведення економічної діяльності на бажаному рівні
постачання без ємкісних обмежень. Це забезпечило б пріоритет постачальникам
відновлюваної енергії, включно з виробниками енергії з біомаси, перед
постачальниками електроенергії виробленої на базі мінерального пального, що
систематично збільшувало би частку виробленої з відновлюваних джерел
електроенергії в загальному обсязі енергоспоживання.
Для того, щоб суттєво стимулювати розвиток виробництва електроенергії з
альтернативних джерел, рекомендовано надати виробникам альтернативної
електроенергії законне право на розширення ємності мережі, якщо це потрібно
виробникові. Це право сприятиме зростанню виробництва альтернативної
електроенергії, проте точні умови отримання такого права мають бути
прагматичними і не нав'язувати надмірний тягар операторам розподільчої мережі.
В Німеччині оператори мережі мають негайно починати планування збільшення
ємності мережі (РЕ, 2012e), тоді як українські оператори мережі мають декілька
місяців перед тим, як вони починають планувати. Необхідно встановити точний
часовий графік у відповідності до специфічних для країни чинників.
Схема вхідного тарифу має бути вдосконалена
Зараз період гарантії вхідного тарифу в Австрії, Данії і Німеччині становить
між 10 і 20 роками від початку експлуатації об’єкту виробництва електроенергії,
тоді як гарантія вхідного тарифу для нових проектів в Україні спливає у 2030 році.
Необхідно розробити тарифну схему для наступного за цією датою періоду. Це не
має бути така саме схема, як в країнах-членах ОЕСР, бо вона має врахувати
структуру видатків виробництва та виробництва на базі інших джерел.
Будівництво об’єкту виробництва відновлюваної електроенергії передбачає
планування на довгострокову перспективу, тому відсутність схеми вхідного тарифу
на період після 2030 року значно підвищує діловий ризик для запланованих
об’єктів виробництва відновлюваної електроенергії.
Вхідний тариф для об’єктів виробництва відновлюваної електроенергії в
Україні буде зменшуватися з плином часу.3 До того ж, вхідний тариф реагує на
інфляцію та валютний ризик.4 Органи державної влади в Україні мають виробити
вхідний тариф, що компенсує зростання витрат на виробництво, а не зменшувати
тариф з плином часу.5
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Примітки

1

Частка відновлюваної енергії в загальному енергоспоживанні все ще становить в Україні 2,7%.

2

Наприклад, Польща подвоїла виробництво електроенергії на базі біомаси за період з 2006 до
2008 року до рівня 3267 GWh.

3

Законодавством передбачено зменшення вхідного тарифу на 10% у 2014 році, до 20% у 2019
році і на 30% до 2024 року, див. Главу 3.

4

На відміну від сонячних і вітрових станцій, де початкова інвестиція в обладнання становить
більшу частку видатків, більша частка видатків на виробництво енергії на базі біомаси
припадає на експлуатацію (наприклад, оплата праці, транспортні витрати), див. AEG (2012).

5

Спрощений підхід: вхідний тариф можна піднімати на рівні довгострокового середнього
прогнозу інфляції.
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Глава 5
Рух вперед
У цій Главі запрoпoнoванo крoки дo реалізації oб’єднані в три напрями діялнoсті: визначення
належних цілей вироблення відновлюваної енергії для кожного окремого джерела, cпрощення
дозвільних процедур, покращення доступу до енергосистем

Рекомендовані кроки імплементації: розробка напрямків покращення
адміністративних умов для виробників відновлюваної енергії


Визначення належних цілей вироблення відновлюваної енергії для
кожного окремого джерела

Для встановлення та інформаційного обміну щодо належних цілей
відновлюваної енергетики в якості першого напрямку необхідно визначить
відповідні цілі в галузі відновлюваної енергетики. Виходячи з цього, слід
визначити специфічні цілі для вироблення енергії з різних джерел
відновлюваної енергії. Обидві групи цілей, як у галузі відновлюваної
енергетики в цілому, так і стосовно окремих джерел відновлюваної енергії,
мусять відповідати вищеописаним вимогам і мати абсолютно чіткий вигляд.
Після того, як цілі у галузі відновлюваної енергетики будуть визначені,
вони мають бути детально обговорені. По-перше, вказані цілі мають бути
офіційно затверджені урядом. По-друге, формальне обговорення має бути
започатковане на офіційному рівні. У доповнення до стандартних процедур
обговорення урядових рішень необхідно видати комюніке з метою
доведення цього рішення до всіх зацікавлених сторін.
Відсоток відновлюваної енергії по відношенню до встановлених цілей
має оцінюватись, а результати доповідатись на постійній основі.


Спрощення дозвільних процедур

На другому напрямку проекту, який стосується спрощення дозвільних
процедур, необхідно намагатися оптимізувати процедурний процес
отримання дозволів. З цією метою всі процедурні етапи дозвільного процесу
мають бути проаналізовані, щоб встановити, чи можна їх скасувати або
сумістити з іншими діями. Одночасно з цим необхідно оптимізувати доступ
до енергосистеми та процес погодження зелених тарифів для інвесторів у
галузі виробництва відновлюваної енергії. Метою цього є оптимізація самого
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процесу. Результатом має стати план процесу. Після цього проектна група
зможе використовувати цей план для розподілу обов’язків усіх зацікавлених
сторін, що залучені до процесу.
Важливо чітко довести новий розподіл обов’язків до кожної із
зацікавлених сторін, що залучені до процесу, та при необхідності внести в
них зміни на основі отриманої зворотної реакції. Указаний процес має дати
результат у вигляді узгодженого плану дій, у якому визначені обов’язки всіх
зацікавлених сторін. При необхідності з метою забезпечення плавного
переходу вказаним сторонам проектною групою можуть бути надані
подальші рекомендації щодо шляхів рішення поставлених завдань.
Фінальним етапом спрощення дозвільних процедур є імплементація и
офіційне обговорення. Зміни мають бути сплановані та втілені в деталях
кожною зацікавленою стороною. Зміни мають бути обговорені відкрито, а
органи державної влади, що приймають участь у процесі, мають покращити
шляхи імплементації процесів скорочення на основі головних результатів
досліджень.


Покращення доступу до енергосистем

У рамках напрямку покращення умов доступу до енергосистем
проектна група мусить спочатку визначити критерії спрощення такого
доступу. На цьому етапі проектна група має визначити, які учасники ринку
будуть
спроможними
забезпечити
постачання
електроенергії
на
енергетичний ринок. Наприклад, рекомендується надати доступ на ринок
виробникам біоелектроенергії, які мають потужності менш ніж 5 MW. Під
час визначення точного порогу необхідно враховувати вартість фізичного
підключення до енергомереж в Україні.
Водночас мають бути чітко визначені строки доступу до енергосистеми.
В якості складової цього напрямку діяльності проектна група мусить
розробити критерії, що визначають наявність законного права доступу до
енергосистеми; наявність прав на отримання преференцій для енергії, що
генерується з відновлюваних джерел; а також необхідність виплати
комісійних на користь оператора за підключення до енергомережі. Далі,
проектна група мусить визначити строки зростання потужностей для
виробників електричної енергії з відновлюваних джерел, а також
передбачити необхідні зміни в схемі зелених тарифів. Ця схема має надати
постачальникам альтернативної енергії можливість компенсувати свої
витрати та отримати невеликий прибуток. Наприклад, середня вартість
виробництва одного KWh біоелектроенергії в Україні складає приблизно
0,057 Євро, тоді як поточний зелений тариф для біоелектроенергії складає
0,127 Євро за KWh (Трипольська, 2012). Майбутній пільговий тариф має
лежати в цих межах. На фінальному етапі офіційно обговорюються зміни та
кроки імплементації.
Запропонований процес покращення адміністративних умов для
виробників відновлюваної енергії, включаючи напрямки діяльності та
конкретні дії, узагальнені на Діаграмі 5.1. Даний план необхідно втілювати,
54

послідовно виконуючи дії, що є його головними етапами, шляхом розподілу
обов’язків на кожному напрямі и на кожному етапі діяльності.
Графік 5.1 Пропоновані кроки по реалізації

Надалі, OЕСР прoдoвжуватиме свoю співпрацю із Урядoм України для
підтримки захoдів задля пoкращення адміністративних умoв для вирoбництва
віднoвлювальнoї енергії.
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