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Нове законодавство 

про ЗТ та аукціони
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Закон 2712-VIII від 25.04.2019

ЗТ продовжує поширюватися на БЕС

З 1.07.2019 вводяться обов'язкові аукціони замість ЗТ для СЕС (1 

МВт і більше) та ВЕС (5 МВт або 3 турбіни і більше)

БЕС або обирають ЗТ або йдуть на аукціони

Банківська гарантія для участі у аукціоні 5 тис. доларів США за 

кожен МВт для учасника та 15 тис. доларів США для переможця 

1

2

3

4

5

6

Аукціони проводить гарантований покупець двічі на рік

Щорічна і п'ятирічна квота встановлюється КМУ. Сонце і вітер, а 

також усі інші ВДЕ, включаючи БЕС, отримають не менше 15% 
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Закон 2712-VIII від 25.04.2019

Аукціонна ціна + бонус за місцеву складову (до 10% від ціни) 

згідно договору з гарантованим покупцем

Аукціонна ціна не може бути більше ЗТ на дату аукціону 

Протягом 3 років з дати договору необхідно ввести в 

експлуатацію БЕС 
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Тариф встановлюється на 20 років з дати введення в 

експлуатацію (ЗТ лише до 2030!!!) 

Спрощені правила для продажу електроенергії споживачами до 

150 КВт, включаючи БЕС

6 БЕС як балансуючі потужності
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Етапи проекту 

будівництва БЕС



Етапи проекту будівництва БЕС

ТЕО проекту та ОВД (за 

необхідності)

Створення юридичної особи, за необхідності

Оформлення прав на землю

Отримання містобудівних умов та обмежень 

Укладення договору приєднання до мереж 

Укладення договорів на закупівлю обладнання та доставка 

Оформлення документу на початок будівництва і будівництво



Етапи проекту будівництва БЕС

Оформлення документу про завершення будівництва

Оформлення об'єкту нерухомості

Приєднання до електромереж (АСКОЕ) 

Отримання ліцензії

Отримання ЗТ і надбавки, за наявності

Набуття статусу учасника ринку електричної енергії 

Укладення договору на продаж електроенергії з ДП «Гарантований 

покупець» (можливо до будівництва)
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Максим спеціалізується на таких напрямках як енергетика, нафта і газ, сільське господарство та 

інфраструктура протягом майже десяти років. Він є визнаним експертом в сфері енергетики і володіє 

значним досвідом консультування з питань традиційних та альтернативних джерел енергії, зокрема, 

у сфері відновлювальних джерел енергії. 

Максим є юридичним експертом в Біоенергетичній Асоціації України, Українській вітроенергетичній 

асоціації, Державному агентстві з енергоефективності та енергозбереження України.  Максим є 

членом Комісії Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України з екологічних інвестицій, 

альтернативних та відновлювальних джерел енергії та співголовою Комітету з палива та енергетики  

Європейської Бізнес Асоціації України (ЄБА). 
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