
Увімкни сонячну енергію

Асоціація Сонячної Енергетики 

України



Основні напрямки діяльності 
Асоціації

• участь на громадських засадах у законодавчій діяльності в галузі
використання енергії сонця та налагодження співпраці у рамках
правового поля між різними категоріями представників галузі
енергетики;

• участь у розробці програмних документів в галузі використання
енергії сонця (державні і галузеві програми, енергетична
стратегія, тощо);

• сприяння широкому використанню можливостей виробництва
електричної та теплової енергії за рахунок енергії сонця;

• налагодження співпраці між різними категоріями представників
галузі сонячної енергетики для міжрегіонального і
транскордонного співробітництва між Україною та іноземними
державами;

• сприяння розвитку інноваційного потенціалу України, включаючи
здійснення наукових досліджень та впровадження сучасних
технологій та «ноу-хау» у галузі використання енергії сонця та
новітніх екологічно-чистих технологій.





Перша десятка країн-лідерів



Порівняння  введених в експлуатацію 
потужностей



Позиція Асоціації  щодо законопроекту 8449. 
ПОЗИЦІЯ 20/20/20/20.

1. Підтримуємо строк надання нової підтримки – 20 років. 
2. Участь в аукціонах обов’язкова для СЕС потужністю більше 

20 МВт (а не 10 МВт).
3. Вважаємо оптимальним  введення аукціонів  після 2020 р. 
4. Зниження зеленого тарифу на 20% (а не 30 %) після 2020 р
5. Розмір банківської гарантії  10 000 доларів США  з 

розрахунку 1 МВт встановленої потужності
6. Надбавка до "зеленого" тарифу, аукціонної ціни за 

дотримання рівня використання обладнання українського 
виробництва :

- 10% - локалізація від 30 до 50% 
- 15% - локалізація від 50 до 70% 
- 20% - локалізація більше 70%



Асоціація  підтримує стимулювання виробництва електроенергії 
приватними домогосподарствами, юридичними особами та 
фізичними особами підприємцями, генеруючі потужності, яких не 
перевищують 500 кВт.

Асоціація вважає, що необхідно проводити пілотний аукціон по ділянкам, 
з подібними умовами до майбутніх аукціонів. Щонайменше необхідно 
провести два аукціони у різних регіонах України. Проведення пілотного 
аукціону в зоні відчуження не дасть можливості в повній мірі 
відпрацювати його механізм та процедуру.

Щодо стимулювання розподіленої генерації :

Щодо проведення пілотних аукціонів:



Дякую за увагу!

Президент АСЕУ
Фаворський Ю.П.


