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Кабінет Міністрів України
Щодо забезпечення розвитку
відновлювальної енергетики України

На

виконання

доручення

Кабінету

Міністрів

України

від

29.07.2016

№ 26958/1/1-16 до листа ДКА від 30.06.2016 № 3361/08-К7/16 стосовно забезпечення
розвитку вітчизняної відновлювальної (вітрової) енергетики з урахуванням відповідних
міжнародних зобов’язань України Мінекономрозвитку разом із заінтересованими
центральними органами виконавчої влади, обласними державними адміністраціями та
Національною академією наук України опрацювало надані зазначеним листом ДКА
матеріали і повідомляємо наступне.
З метою виконання зобов’язань, взятих Україною в рамках Договору про
заснування Енергетичного Співтовариства, та для забезпечення виконання положень
Директиви Європейського парламенту і Ради 2009/77/ЄС від 23.04.2009 «Про
заохочення до використання енергії, виробленої з відновлювальних джерел та якою
вносяться зміни до, а в подальшому скасовуються Директиви 2001/77/ЄС та
2003/30/ЄС», був розроблений Національний план дій з відновлювальної енергетики на
період до 2020 року (далі – НПДВЕ) і План заходів з реалізації Національного плану дій
з відновлювальної енергетики на період до 2020 року (далі – План заходів), затверджені
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 902-р.
Директивою 2009/28/ЄС для України визначено ціль щодо частки енергії,
отриманої з відновлювальних джерел, в кінцевому споживанні енергії в 2020 році не
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Реалізація НПДВЕ та Плану заходів дасть змогу удосконалити єдину
організаційну

основу

для

реалізації

завдань

державної

політики

у

сферах

відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива, що дозволить значно
зменшити споживання традиційних паливно-енергетичних ресурсів у всіх галузях
національної економіки України та підвищити рівень енергетичної безпеки держави.
З огляду на зазначене, заінтересовані органи виконавчої влади та Національна
академія наук України висловили підтримку пропозиції ДКА щодо необхідності
розроблення

«Дорожньої

карти

комплексного

розвитку

вітроенергетики

та

машинобудівної галузі України» (далі – Дорожня карта).
Разом з тим, Міненерговугілля вважає необхідним переглянути тези та висновки
наданої у додатках до згаданого листа ДКА Програми системного відновлення
вітроенергетичної промисловості України на основі усунення правових перешкод та
обмежень щодо інвестицій (далі – Програма) стосовно наслідків продовження термінів
експлуатації енергоблоків АЕС, призупинення європейської фінансової підтримки,
збільшення ризиків масштабних катастроф тощо. Також пропонується відобразити
фактичний стан виконання заходів із продовження термінів експлуатації енергоблоків
АЕС, диверсифікації постачань ядерного палива.
Крім того, запропоновано доповнити розділ 1.3 Програми інформацією, що за
даними МАГАТЕ, станом на 2014 рік Україна у ціновій категорії нижче 130 USD/кг U
володіє розвіданими запасами урану в обсязі 117,7 тис. тонн, підтвердженими запасами
– 84,8 тис. тонн та посідає 11 місце у світі за розвіданими запасами урану. Вихід
Новокостянтинівського родовища на повну проектну потужність (знаходиться на стадії
будівництва) дозволить задовільнити потреби українських АЕС практично повністю.
У свою чергу, в Розділі 1 «Проблеми перспектив розвитку української
електроенергетики» Програми розробниками порушено питання, які виходять за межі
вирішення проблем вітроенергетичної промисловості України.
До того ж, Програма потребує доопрацювання в частині актуалізації наведеної
інформації.
Також зазначалося, що основним програмним документом, який визначає головні
вектори розвитку ПЕК та всіх його складових, є Енергетична стратегія України. Згідно з
відповідними рішеннями РНБОУ та Кабінету Міністрів України на сьогодні
Міненерговугілля спільно з НКРЕКП здійснюється підготовка її нової редакції.
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Мінфіном зауважено, що у таблиці 5.1 Програми щодо пропозицій про внесення
змін до нормативно-правових актів з питань розвитку вітроенергетики передбачається,
зокрема, внесення змін до Закону України «Про електроенергетику» в частині
виключення норм щодо дотримання вимог стосовно місцевої складової при будівництві
електростанцій на альтернативних джерелах енергії та співфінансування у розмірі
50 відсотків замовником та 50 відсотків енергопостачальником витрат на приєднання
об’єктів «зеленої» електроенергетики. При цьому пропонується витрати на приєднання
здійснювати виключно за рахунок тарифу на електроенергію. Також передбачається
внесення змін до Закону України «Про засади функціонування ринку електричної
енергії України» стосовно виключення норм щодо відповідності будівництва
вищезазначених об’єктів плану розвитку об’єднаної енергосистеми України.
На думку Мінфіну, зазначені пропозиції спрямовані не на стимулювання розвитку
вітчизняного виробника елементів (вузлів) вітроелектростанцій, а, навпаки, на
підвищення залежності інвесторів вітроенергетики від зовнішніх чинників.
Тому вважаємо, що дані законодавчі пропозиції потребують додаткових пояснень
та обґрунтувань.
Запорізька ОДА поінформувала про досвід впровадження та розвитку на території
області вітрової енергетики, а також запропонувала таблицю 3.3 «Українські
підприємства-виробники компонентів вітротурбін» розділу 3 Програми доповнити
ПАТ «Мотор Січ», м. Запоріжжя.
Підсумовуючи вищенаведене, у разі доопрацювання Програми та розроблення
Дорожньої карти вважаємо актуальною пропозицію ДКА стосовно доцільності
залучення до їх реалізації міжнародної технічної допомоги та інформуємо, що
процедура її залучення врегульована постановою Кабінету Міністрів України від
15.02.2002 № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та
моніторингу міжнародної технічної допомоги».
Відповідно до згаданої постанови міжнародна технічна допомога надається
Україні країнами та міжнародними організаціями – донорами відповідно до
міжнародних договорів України та на підставі затверджених донорами стратегій.
Постановою встановлено, що Мінекономрозвитку направляє офіційні звернення
до країн і міжнародних організацій – донорів щодо залучення міжнародної технічної
допомоги

на

підставі

запитів,

розроблених

реципієнтами відповідно до вимог постанови.

бенефіціарами

або

потенційними
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Відповідно до пункту 7 Порядку залучення, використання та моніторингу
міжнародної технічної допомоги, затвердженого вищезазначеною постановою, запит
складається із супровідного листа, проектної пропозиції, листа підтримки.
Супровідний лист містить звернення щодо включення проектної пропозиції до
щорічної програми.
Проектна пропозиція складається у довільній формі українською та англійською
мовами (або мовою, прийнятною для донора) та повинна містити: аналіз проблеми,
розв’язання якої потребує залучення міжнародної технічної допомоги; мету та завдання
проекту (програми); перелік видів діяльності, що здійснюватимуться за рахунок
міжнародної технічної допомоги; стислу інформацію про потенційного реципієнта;
очікувану вартість проекту (програми) і строк його реалізації; очікувані результати від
реалізації проекту (програми) та вплив проекту (програми) на розвиток відповідної
галузі або регіону. Лист підтримки надається потенційному реципієнту бенефіціаром.
Відповідно до абзацу 2 пункту 2 зазначеного Порядку бенефіціаром є
центральний орган виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласна, Київська, Севастопольська міська держадміністрація, до компетенції яких
належить реалізація державної політики у відповідній галузі чи регіоні, де
передбачається впровадження проекту (програми), що заінтересована в результатах
виконання проекту (програми).
Ураховуючи викладене, пропонуємо доручити ДКА:
– доопрацювати проект Програми із врахуванням зауважень наданих органами
виконавчої влади;
– разом із заінтересованими центральними та місцевими органами виконавчої
влади, науковими організаціями та підприємствами підготувати проект Дорожньої
карти;
– відповідно до вимог регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950, провести відповідні
узгоджувальні процедури проектів Програми і Дорожньої карти та подати їх на розгляд
Уряду.
Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України
Нестеренко 253-43-17
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