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Dear Martin & Gianluca, 


Hello!  Sorry I have delayed in sending this information to both of you at the same time!   


Please find attached all documentation on Ukraine: 


1)  Final Agenda 


2)  Final List of participants 


3)  Final recommendations 


4)  Media coverage: 


a) This is the article http://hubs.ua/news/teplovy-e-seti-predlagayut-vy-vesti-iz-pod-kontrolya-
teplokommunenergo-100047.html 
Its title where taken from the quote of Savchuk "Heating systems were proposed to be taken from the
control of Teplocomunenergo in order to liberalize market of heat generation" 


b)News from SAEE web http://saee.gov.ua/uk/news/1478 
"During the meeting in Parliament Savchuk presented the interactive map of EE and RES projects" 
c) Pysarenko web 
http://pysarenko.com.ua/uk/valerij-pisarenko-alternativna-energetika-bezalternativne-majbutnye-dlya-
vsiyeyi-planeti/ 
"Alternative energy is no alternative solution for the energy of the whole planet" 


5)  Livestreaming of the event: 
Using this link you can watch it: https://www.youtube.com/watch?v=R-sjABTwNks 
Using this link you are able to download it: https://www.ssyoutube.com/watch?v=R-sjABTwNks 


With this opportunity, I would like to inform you that we are proceeding with a new initiative to
organise a BUSINESS MISSION to Ukraine - I will send you more information on this separately. 


Best regards, 
Emily
Emily Koulouvaris


e.koulouvaris@revellegroup.eu


Revelle Group
Renewable Energy House
Rue d’Arlon 63-67
B-1040 Brussels, Belgium 
Tel +32 2 808 7007
Skype: revelle.group
www.revellegroup.eu


Follow us on LinkedIn and Twitter 
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HARD TALK CONCLUSIONS: 
TOP 15 RECOMMENDATIONS FOR UNBLOCKING  



PRIVATE SECTOR INVESTMENTS IN SUSTAINABLE ENERGY 
Summary of Barriers to RES Investments in Ukraine as seen from the Private Investors´ Point–of-view and  



Recommendations for the Ukrainian Government & International Donors 
 
The Hard Talk was held in Kyiv on 15-16 December 2016 with the participation of most key stakeholders related to the sustainable energy sector.  The 
discussions focused on the draft discussion paper which set out a series of recommendations.  The discussion paper was based on the April 2016 REPORT 
“Outreach & Consultations with Major Renewable Energy Sources (RES) Project Developers and Private Investors: Insights and Recommendations on 
Facilitating Private Sector Investments in RES Projects in Ukraine” funded by the EU’s INOGATE Programme which was prepared by Revelle Group and has 
now been updated to reflect the latest situation as of December 2016. 
 
As a result of discussions held, the present recommendations are considered the final agreed conclusions of the Hard Talk. They are grouped into three 
categories: 
A: Bankability issues (5) 
B: Project development Issues (4) 
C: Overarching issues (6) 
 
For each recommendation, the specific barrier is shortly described followed by a possible solution and specific recommendation.  The key responsible 
institutional players for taking actions to overcome the barriers are also set out. 





http://www.inogate.org/documents/INOGATE_Ukraine_RES_InvestmentReport-Final_11May2016-2.pdf


http://www.inogate.org/documents/INOGATE_Ukraine_RES_InvestmentReport-Final_11May2016-2.pdf


http://www.inogate.org/documents/INOGATE_Ukraine_RES_InvestmentReport-Final_11May2016-2.pdf
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No. Category Identified barriers in Ukraine  Possible solutions/recommendations Responsible institution & any 



donor involvement 



A Bankability   



A.1 Counterparty risk  A credible counterparty for the offtake is 
necessary to ensure project bankability. 
In the absence of such counterparty (e.g. 
financially strong public, state-owned 
entity or industrial off-taker) a form of 
insurance is sought to mitigate such risk. 



Currently private investors in RES in 
Ukraine are exposed to a relatively high 
level of counterparty risk given the fragile 
state of the Ukrainian economy (credit 
rating CCC). Additionally, it is currently 
difficult for investors to find to insurance 
against counterparty risk. For example, it 
has been understood that MIGA* is 
providing political insurance for project in 
Ukraine only to a limited extent, while 
private insurance is very expensive and 
sometimes not available. 



 



*MIGA is a Multilateral Investment 
Guarantee Agency – a member of the 
World Bank Group which offers political 
risk insurance and credit enhancement 
guarantees to help investors protect 
foreign direct investment in developing 
countries) 



While the top level of Government and a number of 
ministries would need to be involved in overcoming the 
issue of counterparty risk, the National Bank of Ukraine 
could take the leading role.  



The following forms of credit enhancement can be assessed 
to mitigate counterparty risks: 



 Bilateral and Multilateral agencies – explore other 



possibilities with bilateral and multilateral agencies for 



programs in Ukraine that facilitate Risk Mitigation e.g.  



Partial Risk Guarantee (WB) or Political Risk Insurance 



mechanisms (MIGA) 



 Export Credit Agencies (ECAs) – stimulate use of ECAs 



for commercial and political insurance provision. 



 Sovereign Guarantee – to the extent possible, a 



sovereign guarantee mechanism can be provided as a 



credit enhancement to projects. 



 Government-funded Account –sovereign government 



deposits funds pledged to project lenders which would 



be available for withdrawals to the extent a state 



owned off-take purchaser is unable to make necessary 



payments to the project company. 



 Replacement of offtake counterparty - replacement of 



state-owned offtake purchasers with other more 



creditworthy customers (e.g. international corporation, 



etc.)  or inclusion of Put/Call Options in case of 



offtaker’s default. 



A more clear planning of how the support scheme will be 



financed (e.g. by nuclear and/or hydro) should be 



formulated and made public in order to give confidence that 



the guaranteed buyer will be have adequate funding to 



honour the support schemes. 



National Bank of Ukraine 



Ministry of Finance 



World Bank / MIGA 



A.2 Timing of Power 
Purchase Agreement 



International practices guarantee  the 
green tariff to power generating 



The Draft Electricity Market Law addresses this concern by 
establishing the Green Tariff regime, according to which 



Verkhovna Rada Committee on 
Fuel and Energy Complex, Nuclear 
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(PPA) signing and green 
tariff 



 



developers during financing phase of 
their projects and before major 
investments in infrastructure are made. 
This is of significant importance as 
without a signed PPA (and therefore 
guaranteed power offtake); financiers do 
not have the confidence to deploy the 
needed capital. 



It has been identified that as per the 
current legislative procedures, a 
producer is obliged to first construct and 
commission the project after which it can 
sign a PPA and receive the green tariff 
which increases risks for project 
developers substantially. 



most PPA terms are locked in after securing the necessary 
permits but before construction of the facility. A point that 
is still to be considered is to secure the Green Tariff as early 
as possible in the project development stage. 



The proposed regime partially addresses the barrier and is 
compatible with the recommendation to enter into 
agreement before commissioning of the RES installation. It 
should be adopted during the Second Reading as it is 
considered a fundamental support for investors to have this 
in place.  Where possible, consideration for securing the 
green tariff earlier should be introduced. 



It should be noted that these locked-in terms should be 
withdrawn after a period of time that would be adequate 
for construction and commissioning. 



Regarding the specific amount of the feed-in tariff (FiT) 
itself, it should be able to change dynamically in order to 
better reflect market conditions (reduction of installation 
costs, number of pending applications, etc).  However, any 
changes should be made to a pre-established and 
transparent methodology. A mechanism to monitor market 
and system conditions and periodically adapt the FiT should 
be set in place. This mechanism should not involve having 
to go through amendment of the law (since it is a 
cumbersome process) every time but should be through 
executive decrees or through an independent agency. 



It is also recommended that any FiT changes should have 
grandfathering provisions for existing agreements explicitly 
provided in the Law and should only apply for future 
Licenses. This will also increase early interest in investing (to 
lock-in favourable terms before possible amendments to 
the FiT). 



Policy and Nuclear Safety  



Chairman of the Verkhovna 
Rada of Ukraine  (to prioritize the 
voting for this draft electricity law 
in Verkhovna Rada) 



A.3 PPA improve template Developers are asked to sign a template 
PPA document, which (as per investor 
discussions and their feedback from 
financiers) is considered not to be 
acceptable by most lenders. 



Revise PPA template and align it with international 
standards including proper protection clauses embedded in 
the document such as: 



 Extension of the FiT duration, with the duration for 
the scheme to last for at least 5-10 years and duration 
of eligibility of a facility for support for at least 10-15 
years. (This amendment is already foreseen in the Draft 
Electricity Market Law with the proposed extension 



NEURC 



Parliament 
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until 31 December 2029 and should be adopted during 
the Second Reading – see also point A.2). 



 Guaranteed offtake for the lifetime of the project, with 
regards to volume  



 Address change-in-law risks with regards to FiT, 
exchange rate mechanisms etc. 



 Provisions for curtailment compensation  



 International arbitration in third country (possibly by 
Parliament adopting explicit legal provisions that allow 
this clause to be introduced into the PPA). 



 



Following the adoption of the Draft Electricity Market Law, 
NEURC will have to develop the PPA template. In doing so, 
NEURC should take into consideration international best 
practices to establish legal certainty, transparency and legal 
equality.  



A.4 Power offtake (PPA) 
duration extension 



Power purchase Agreements (PPAs) 
should guarantee a certain duration of 
guaranteed offtake to make projects 
bankable i.e. remove both volume and 
price risk for the produced power. 



As per the current regulation, PPAs in 
Ukraine for renewable energy projects 
are signed for one year with state owned 
enterprise “Energorynok”. The producer 
is obliged to re-sign the PPA annually. 
This process is not considered to be line 
with international power offtake 
contracting as it exposes 
investors/financiers with an additional 
source of project risk. 



The Draft Electricity Market Law provides for an extension 
of agreements falling under the “Green Tariff” regime until 
31 December 2029.  This approach, insofar as it takes under 
consideration the depreciation of the asset, addresses the 
respective barrier and should be adopted during the Second 
Reading. 



Verkhovna Rada Committee on 
Fuel and Energy Complex, Nuclear 
Policy and Nuclear Safety  



Chairman of the Verkhovna 
Rada of Ukraine  (to prioritize the 
voting for this draft electricity law 
in Verkhovna Rada) 



A.5 Balancing costs (for 
wind and solar 
developers) 



Project financiers require visibility in 
terms of operating expenses (OPEX) 
during the operating period of the power 
plant. Any potential variation of costs is 
sought to be mitigated depending on the 
cost item at hand. 



It has been observed that as per the 
Draft Law on Electricity Market on the 



In discussing Balancing Costs, the following aspects should 
be taken into consideration: 
1. Increasing capacity in forecasting and modeling 



methodologies and tools is required. 
2. Certain market maturity and market-specific conditions 



must be present (intraday and balancing market,  
balancing market with short bidding periods, market 
mechanisms that properly value the provision of 



Ministry of Energy and Coal 
Industry of Ukraine 



NEURC 



SAEE 
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introduction of the Third Energy Package 
in Ukraine, balancing costs shall be borne 
by renewable energy producers. 



Private investors have voiced their 
concern that this is premature given the 
(a) lack of high quality wind data, (b) 
nascent level of RES penetration in the 
market, (c) lack of sufficient forecasting 
technologies and (d) lack of established 
Ancillary Service Provider and 
Guaranteed Buyer. 



ancillary or grid support services for all market 
participants, etc.). The existence of these market 
conditions must be explicitly stated as a legal pre-
requisite to the introduction of balancing costs. 



3. Evaluation of RES penetration and impact on the 
market should be examined. 



4. The introduction of ‘balancing groups’ should be 
examined as a way to manage risks. 



5. Balancing costs should not apply retroactively to 
already commissioned facilities. 



6. The balancing cost rates should be applied according to 
the year of commissioning of the installation. 



 
The issue of Balancing Costs should be revisited after a 
more comprehensive analysis. 



B Project Development  



B.1 Grid access Investor faces a bureaucracy in the 
energy company responsible for the grid 
connection. Negotiations, approvals, 
official mailing, etc. are lengthy and 
cumbersome processes. This factor may 
significantly lengthen the time needed to 
complete a project. 



Transparency in terms of connection 
points and available capacities is missing. 



 



Provide guarantees that grid connection will be awarded 
on time by providing transparency in terms of technical 
specifications, connection points and available capacities 
(e.g. involving the National Commission for State Energy 
and Utilities Regulation; the NEURC is responsible that 
developers get access in time). 



The NEURC could implement a system which regularly 
reports the technical capabilities of the power grids in the 
various regions and inform of potential grid extensions etc. 



A way to streamline the administrative process would be by 
pre-approval for specific sites that meet specific technical 
configurations within existing connection points / grid 
capacity.  



Rethink grid connection costs allocation to reduce the 
burden on the project developer and allow private 
contractors to perform connection works at market prices. 



Moreover, close institutional collaboration between grid 
operator and NEURC is necessary to coordinate 
administrative and technical requirements and achieve 
efficiency and transparency. 



Ministry of Energy and Coal 
Industry of Ukraine 



NEURC  



Parliament 



Ukrenergo  



B.2 Permitting  RES projects in Ukraine usually go 
through a lengthy and complex system of 



Introduce one-stop-shop for RES developers, preferably 
with online capabilities to shorten duration of permitting 
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approvals, permitting, and local 
government engagement that requires 
extensive time. 



Obtaining permits to start building as 
well as accessing land plot for 
construction are non-transparent and 
unpredictable processes; procedures can 
be distinct in different regions. 



The legal deadlines are often not actually 
enforced. 



 



procedures and reduce their number (e.g. single 
procedure/permit for capacity to be installed, allocation of 
connection costs, land zoning permits etc.). 



The one-stop-shop is envisaged as a unified point of contact 
and a methodology for the interface between the project 
developer and all administrative authorities involved in the 
pre-development process. Representatives of this unified 
point of contact could be located in all regions / 
municipalities.  



This could preferably be an independent central agency, 
with bird’s-eye view of the market which should oversee the 
permitting procedure, ensure transparency and impartiality 
and should have the administrative obligation to reply 
within a few months. 



A small fee per application could help to finance the 
process. 



The example of countries that have established one-stop 
shop permitting (UK, Netherlands, Denmark, Ireland, etc) 
dictates that best practice consists of submitting Permit 
applications to one agency, which has control of the 
permitting process and is in position to align diverse 
interests. The target is to reduce the number of individual 
consents needed to offtake a project. 



B.3 Land zoning According to the current Ukrainian 
legislation (LAND CODE OF UKRAINE) 
agricultural land cannot be used for RES 
installations but must be converted to 
"lands of industrial, transportation, 
communications, energy, defence and 
other purpose". 
 
The procedures for re-zoning land for 
RES are very complicated and time 
consuming. 



Adopt Draft Law 2529a from 08.26.2015 "On Amendments 
to Certain Legislative Acts of Ukraine about simplification 
procedures on land allocation and/or power generation 
facilities from renewable energy and/or biofuels". 



The Draft Law proposes to allow the construction of power 
and heat generation facilities from renewable energy/ 
biofuels: 



 Without changing the utilization purpose of land; 



 Without detailed plans of territories up to 01.01.2018 
 



The Draft Law should be adopted since it addresses the 
barrier. 



The issue of zoning of biomass boilers should also be 
examined. 



Verkhovna Rada 











7 
 



B.4 Develop capacity in 
regions for RE 



Due to the limited foreign investment in 
the market during the past 3 years, there 
has been a decrease in good quality 
projects that are being developed. In 
addition, given the infancy of the sector 
in the country, there is a general shortage 
in the capacity to develop renewable 
energy projects. 



During our discussion with international 
investors, the necessity for good local 
project developers was singled out as, 
according to them, having a local partner 
is a requirement to tackle some of the 
local specific topics.  



In their previous experiences, investors 
have reported that some projects they 
have reviewed were sub-par (e.g. missing 
bird studies, sub-optimal detailed 
planning in terms of size of turbines etc.). 



Lastly, in some cases, local authorities are 
not aware yet of the benefits of RES. 



Support development of credible projects by: 



Short term: 



 Mapping existing and perspective projects as well as 
potential of all kind of RES and available feedstock in 
regions, supporting inter alia ongoing mapping of RES 
potentials in the Ministry of Regional Development. 



 Development of the road map for investors with clear 
description of all steps for RES projects implementation 
and relevant contacts of authorities involved in each 
stage of project in the regions. 



 



Medium term 



 Providing a series of consultations and seminars with 
local business, experts and government representatives 
to discuss the process of implementation of renewable 
energy projects in Ukraine. 



 Carrying out (locally focused) public awareness 



campaigns about tasks and targets of clean 



development and RES usage, aimed at improvement of 



social acceptance of RES in regions. 



 The availability of human capital to meet the needs of 



investors should be promoted at the state level. 



 The educational program should be updated for the 
relevant colleges and Universities in Ukraine in order to 
guarantee the availability of high-skilled specialists to 
be involved in renewable energy sector. 



 The State Agency on Energy Efficiency and Energy 
Saving of Ukraine (SAEE) as organisation in charge of 
implementation of the NREAP 2020 could take a 
leading role for these above-mentioned activities. 



SAEE 



C Overarching issues  



C.1 National commitment 
on RES 



While the country has made a national 
commitment to increase the share of 
renewables in the total energy 
consumption to at least 11%, the policy 
action seems to lack tangible midterm 
goals on how it shall achieve such 
targets. Considering the fact that large-



It is clear that sustained political commitment is needed to 
achieve the 11% target by 2020, which should be reaffirmed 
in practice by concrete policy measures, legislative actions 
and detailed planning. 



Develop sector-specific road maps covering:  



a) power generation 



Ministry of Energy and Coal 
Industry of Ukraine 



Ministry of Regional 
Development 



NEURC 



SAEE 
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scale renewable energy investments 
require over 10 years of payback, 
investors are also missing signals for a 
long term goal beyond 2030. 



 



b) heating (including CHPs) 



c) biofuels for transport 



The roadmap could include the following aspects: 



 Assess development pathways (scenarios per each 
sector)  



 Identify and categorize areas/projects in terms of 
priority 



 Assess economic and strategic implications for each 
pathway (security of supply and cost implications) 



 Identify regulatory changes imminent to implement 
pathways 



 Assess funding / investment opportunities for 
implementing projects 



 Identify and assign national & local roles and 
responsibilities per sector 



 Develop action plans per sector (sub-sector) and 
monitoring procedures. 



C.2 Heat market 
diversification with 
biomass 



Ukraine has very good grounds to 
develop the biomass heating as well as 
CHP (combined heat and power) sector 
due to a) availability of district heating 
networks for heat and b) availability of 
domestic biomass resources for fuel. 



However, one of the barriers to 
introducing biomass in the heat sector is 
the absence of a competitive heat 
market in Ukraine. Local district heating 
(DH) companies are local monopolies 
which are not incentivized to enter into 
long term heat offtake with developers. 
Only a few small scale heating or CHP 
projects exist. 



 



Stimulate a diversification of fuel sources for the Ukrainian 



heat market in line with international practices by: 



 Defining an acceptable model of heat market in 



Ukraine (including modification of existing and 



implementation of new legislation)  



 Rethink ownership regime, management and third 



party access to the transmission system 



 Work with municipalities and regions to build 



reliable biomass supply chains at local level which 



could encourage further conversion of local heat 



systems to biomass 



 Coordinate actions with a more radical reform of 



the heat system efficiency (e.g. with a focus on 



reducing network losses) including the soft 



measures of training of local technical personnel 



 Increasing options for private capital influx 



(through RES generation PPP, tendered 



concessions, ESCO participation or auctions) 



 Analyse conditions at the regional/municipal level 



and make a comprehensive roadmap for technical 



Ministry of Regional 
Development, Construction and 
Housing and Communal Services 
of Ukraine 



Ministry of Agriculture 



Ministry of Finance 



SAEE  
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and regulatory modernization of the whole 



sector. 



 Introduce a level playing field and transparency by 



monetizing subsidies. The proposed Energy 



Efficiency Fund, which is foreseen to address this 



issue, should be more actively pursued. 



C.3 Biofuels for transport 



 



Transport fuel policy is not recognising 
the specificities of biofuels. There are no 
clear targets or measures to allow for the 
significant potential to be realised. For 
example, bioethanol-based fuels are 
more linked to the regulations for 
drinking alcohol. Lack of the recognition 
of proper biofuels results in excessive 
taxation.  



Re-evaluate the status of biofuels from a classification and 
taxation perspective. 



 



C.4 Dividend repatriation  Ability to repatriate dividends is very 
important investment criteria. Until June 
2016, dividend repatriation in Ukraine 
was not allowed as per the Currency 
Conversion and Exchange Transfer 
restrictions imposed by the National 
Bank of Ukraine (NBU).   



However, in June 2016, the NBU Board 
decided to allow repatriation of 
dividends accrued to foreign investors for 
2014-2015 in an effort to improve the 
investment climate in Ukraine.   



Engage in consultations with relevant parties to address 
the currency restrictions and their effect on the business 
climate in Ukraine.  



 



National Bank of Ukraine 
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1
 EBRD, Ukraine Sustainable Energy Lending Facility, Case Study, http://www.ebrd.com/downloads/sector/sei/uself.pdf 



No. Category Identified barriers in Ukraine Possible solutions/recommendations Responsible institution & 
any donor involvement 



C.5 Resource Maps Technical information about Ukraine’s RE 
potential and project pipeline is only 
available to a limited extend or considered 
unreliable unless done by a reputable 
international firm. Such information is also 
costly to obtain. 



 



Undertake comprehensive assessment of Ukraine’s RE 
potential by region/city (Ukraine’s RE atlas) to provide 
data-driven basis for project development 



Introduce project development facility to build on the 
results of RE atlas,  include inter alia additional local 
resource assessments where needed, feasibility studies, 
permitting process, training programs learning from the 
results of EBRD’s USELF facility



1
 



International Donors and IFIs could be instrumental in 
assisting in this highly technical field by providing technical 
assistance, building capacity and financing comprehensive 
mapping.  The collaboration of the international 
community with SAEE and Ministry of Regional 
Development would be instrumental in moving this issue 
forward. 



International Donors  



SAEE  



Ministry of Regional 
Development, Construction 
and Housing and Communal 
Services of Ukraine 



 



C.6 Financing possibilities 
on Ukrainian market 



Project developers – especially Ukrainian 
developers - need access to finance at 
reasonable rates. 



The Ukrainian banks offer the corporate 
financing only and use credit lines of the 
international banks, such as the EBRD and 
the EIB. The main requirement for the 
recipient of a loan is 100% guarantee. The 
loans from Ukrainian banks foresee high 
interest rates (up to 24%), that are not 
very interesting for investors. 



 



Improve conditions for project financing in Ukraine and 
access to financing from the local banks. 



Introduce a financing programme of renewable energy 
projects in Ukraine; on reasonable terms and conditions 
through the development of a special-purpose fund to this 
effect (including a grant scheme to reduce project 
development costs for developers). 



The option of facilitating financing by inclusion of certain 
projects (e.g. retrofitting DH with biomass / CHP) under 
the  eligible projects of the Energy Efficiency fund should 
be examined. 



Address financial management and budgeting rules in 
district heating companies and municipalities in order to 
encourage their role in attracting private investors at local 
level. 
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ВИСНОВКИ ДИСКУСІЙ: 
ТОП 15 РЕКОМЕНДАЦІЙ ДЛЯ РАЗБЛОКУВАННЯ СИТУАЦІЇ З ПРИВАТНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ В СТАЛУ ЕНЕРГЕТИКУ 



Короткий опис бар'єрів на шляху інвестування приватними інвесторами в сектор ВДЕ України , точка зору та 
Рекомендації для українського уряду і міжнародних донорів 



 
Захід відбувся в Києві 15-16 грудня 2016 року за участю  багатьох стейкхолдерів сталого енергетичного сектору. Дискусії відбувалися навколо документу, який 
надає серію рекомендацій. Документ був оснований на Звіті "Висвітлення питань та консультації з ключовими девелоперами відновлюваної енергетики та 
приватними інвесторами: Здатність проникнення в суть і рекомендації щодо сприяння сектора інвестицій в ВДЕ приватних проектів в Україні", профінансового 
Програмою INOGATE та підготовленого Revelle Group станом на грудень 2016 р.  



В результаті проведених дискусій, розглядаються рекомендації, як остаточно узгоджені висновки заходу. 
Рекомендації розподілені на 3 категорії: 



A: Фінансова привабливість (5) 



B: Розробка проектів (4) 



C: Загальні питання (6) 



Для кожної категорії наведено короткий опис конкретних бар'єрів, з подальшими можливими рішеннями і конкретними рекомендаціями. Також 
зазначені основні відповідальні інституційні гравці для вжиття заходів щодо подолання бар'єрів. 
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No. Категорія  Виявлені бар’єри в Україні  Можливі рішення / рекомендації  Відповідальна установа 
/ залучення донорів 



A Фінансова привабливість  



A.1 Ризик контрагента  



 



Для забезпечення фінансової 
привабливості проекту необхідний 
надійний контрагент. За відсутності 
такого контрагента (наприклад, 
громадськість, сильна у фінансовому 
відношенні, державне підприємство 
або промисловий покупець), 
необхідно шукати форму страхування 
для пом’якшення такого ризику.  



Наразі приватні інвестори у ВДЕ в 
Україні стикаються з відносно високим 
рівнем ризику контрагента з огляду на 
уразливий стан української економіки 
(кредитний рейтинг – «CCC»). Крім 
того, зараз інвесторам важко знайти 
страхування від ризику контрагента. 
Наприклад, було встановлено, що 
БАГІ* більше не надає політичного 
страхування для проектів в Україні, в 
той час як приватне страхування є 
дуже дорогим, а іноді й недоступним.  



*БАГІ – це багатостороннє 
агентство з інвестиційних гарантій, 
яке є членом Групи Світового банку і 
пропонує страхування політичних 
ризиків та гарантії додаткового 
забезпечення кредиту, щоб 
допомогти інвесторам захистити 
прямі іноземні інвестиції у країнах, що 
розвиваються.  



Для вирішення питання ризику контрагента необхідно 
буде залучити високопоставлених урядовців та 
представників низки міністерств, де Міністерство фінансів 
може взяти на себе провідну роль.  



Наступні форми додаткового забезпечення кредиту можуть 
розглядатись для зниження ризиків контрагенту: 



 Двосторонні і багатосторонні установи, - вивчити 
разом з двосторонніми та багатосторонніми 
установами інші можливості для програм 
страхування в Україні, які сприяють зниженню 
ризиків, наприклад Часткова гарантія ризиків або 
політичні механізми страхування ризиків (БАГІ) 



 Кредитно-експортні агентства (КЕА) - стимулювати 



використання КЕА для забезпечення комерційного і 



політичного страхування.  



 Державна гарантія – застосувати механізм 
державного гарантування в якості додаткового 
забезпечення кредиту для проектів по мірі 
можливостей.  



 Рахунок державного фонду – державні урядові 



депозитні кошти, обіцяні кредиторам проекту, які 



будуть доступні для зняття у тій мірі, у якій 



державний покупець неспроможний зробити 



необхідні платежі проектній компанії.  



 Заміна контрагента-покупця – заміна державного 



покупця на інших, більш платоспроможних 



(наприклад, міжнародну корпорацію, і т.п.), або 



додавання опцій купівлі/продажу (Put/Call Options) 



у разі невиконання обов’язків покупця. 



Національний банк 
України 



Міністерство фінансів 



Світовий банк / MIGA 
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 Більш чітке планування, як буде фінансуватися 



схема підтримки (наприклад, за допомогою 



ядерної та / або гідро) повинні бути сформульовані 



й опубліковані для того, щоб дати впевненість в 



тому, що гарантований покупець матиме достатнє 



фінансування, щоб вшанувати схеми підтримки. 



A.2 Терміни підписання 
угоди про покупку 
електроенергії 
(УПЕЕ) та «зелений» 
тариф  



 



Міжнародна практика гарантує 
«зелений» тариф для розробників 
енергогенеруючих установок на етапі 
фінансування проектів і до здійснення 
великих інвестицій в інфраструктуру. 
Це має важливе значення, оскільки 
без підписаної УПЕЕ (і, отже, гарантії 
покупки електроенергії), інвестори не 
мають впевненості щодо повернення 
необхідного капіталу.  



Визначено, що відповідно до чинних 
законодавчих процедур, виробник 
зобов'язаний спочатку побудувати 
об’єкт і ввести його в експлуатацію, 
після чого він може підписати УПЕЕ і 
отримати «зелений» тариф, що істотно 
збільшує ризики для розробників 
проектів.  



 



 



Проект Закону про Ринок електроенергії вирішує цю 
проблему шляхом встановлення такого режиму «зеленого» 
тарифу, згідно з яким більшість умов УПЕЕ фіксуються після 
отримання необхідних дозволів, але до моменту 
будівництва об'єкту. Питання, яке і досі потребує розгляду, 
- це забезпечення «зеленого» тарифу якомога раніше на 
стадії розробки проекту.   



Слід зазначити, що ці перепони з терміном повинні бути 
зняті після певного часу, якого було б достатньо для 
будівництва та введення об’єкту в експлуатацію. 



Пропонований режим частково допоможе здолати 
зазначені бар'єри і є сумісним з рекомендацією укладення 
договору до введення в експлуатацію об’єкту ВДЕ. Ця 
пропозиція повинна бути прийнята у другому читанні 
проекту закону, що стане фундаментальною підтримкою 
для інвесторів. Там, де це можливо, слід запровадити 
встановлення «зеленого» тарифу на більш ранніх стадіях 
проекту.  



Що стосується конкретного розміру самого «зеленого» 
тарифу, необхідно передбачити можливість його 
динамічної зміни для того, щоб краще відображати ринкові 
умови (зниження вартості будівельно-монтажних робіт, 
кількість дозвільних документів і т.д.). Проте, будь-які 
зміни повинні проводитись за заздалегідь встановленою і 
прозорою методологією. Має бути прийнятий механізм 
моніторингу ринкових і системних умов для періодичної 
адаптації «зеленого» тарифу. Цей механізм не повинен 
виноситися кожного разу до поправок в закон (оскільки це 
трудомісткий процес), а має бути втілений через 



Комітет з питань 
паливно-енергетичного 
комплексу, ядерної 
політики та ядерної 
безпеки Верховної Ради 
України 



Голова Верховної Ради (з 
метою внесення цього 
проекту закону до 
пріоритетних для 
голосування у Верховній 
Раді) 
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другорядне законодавство - постанови, укази або через 
незалежне агентство. 



Крім того, рекомендується, щоб будь-які зміни «зеленого» 
тарифу не поширювалися на існуючі угоди, а 
застосовувадися тільки для майбутніх ліцензіатів. Це також 
збільшить інтерес до інвестування заздалегідь (для фіксації 
сприятливих умов до можливих змін «зеленого» тарифу). 



A.3 Поліпшений шаблон 
УПЕЕ 



 



Шаблон документу УПЕЕ, що 
пропонується до підпису розробникам 
проектів, (відповідно до обговорень з 
інвесторами і зворотного зв'язку від 
інвесторів) вважається неприйнятним 
більшістю кредиторів. 



 



Рекомендовано проаналізувати шаблон УПЕЕ і привести 
його у відповідність з міжнародними стандартами, у тому 
числі внести у документ належні положення про захист, 
такі як: 



 Розширити термін дії УПЕЕ у відповідності з терміном 



дії «зеленого» тарифу - до 31 грудня 2029 року (цю 



поправку вже передбачено в проекті Закону про ринок 



електроенергії, і вона повинна бути прийнята у другому 



читанні – див. також пункт А.2). 



 Гарантована покупка обсягів електроенергії протягом 



всього терміну реалізації. 



 Вирішити питання ризику внесення змін в 



законодавство стосовно «зеленого» тарифу, механізмів 



обмінного валютного курсу і т.д.  



 Положення про компенсацію (секвестр)  



 Міжнародний арбітраж у третій країні (можливо 



шляхом прийняття Верховною Радою чітких правових 



положень, що допускають введення відповідного 



пункту до УПЕЕ). 



Після прийняття проекту Закону про ринок електроенергії, 
НКРЕКП має розробити шаблон УПЕЕ. При цьому НКРЕКП 
слід враховувати міжнародні передові практики щодо 
встановлення правової визначеності, прозорості та 
юридичної рівності. 



НКРЕКП 



Верховна Рада 
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A.4 Продовження дії 
угоди про покупку 
електроенергії 
(УПЕЕ) 



Угоди про покупку електроенергії 
(УПЕЕ) повинні гарантувати визначену 
тривалість гарантованої покупки. Це 
для того, щоб зробити проекти 
фінансово привабливими, тобто 
усунути ризики по обсягу і ціні 
виробленої електроенергії. 



Згідно з чинним законодавством 
України УПЕЕ для проектів ВДЕ 
укладається на один рік з державним 
підприємством «Енергоринок». 
Виробник зобов'язаний щорічно знову 
підписувати УПЕЕ. Вважається, що цей 
процес не відповідає міжнародній 
практиці укладання договорів на 
покупку електроенергії, оскільки 
створює додаткове джерело 
проектного ризику для інвесторів / 
кредиторів. 



Проект Закону про ринок електроенергії передбачає 
продовження угоди, що підпадає під дію «зеленого 
тарифу» - з терміном до 31 грудня 2029 року. Цей підхід 
усуне відповідний бар'єр повністю, тому має бути 
прийнятий у другому читанні. 



Комітет з питань 
паливно-енергетичного 
комплексу, ядерної 
політики та ядерної 
безпеки Верховнох Ради 
України 



Голова Верховної Ради (з 
метою внесення цього 
проекту закону до 
пріоритетних для 
голосування у Верховній 
Раді) 



A.5 Витрати на 
балансування (для 
розробників 
проектів з вітрової 
та сонячної енергії) 



 



 



Інвестори проектів вимагають 
поліпшення передбачуваності з точки 
зору експлуатаційних витрат (OPEX) 
протягом періоду роботи 
електростанції. Будь-яке потенційне 
відхилення витрат, в залежності від 
статті витрат, одразу має 
мінімізуватись. 



Було зауважено, що згідно з проектом 
закону про ринкок електроенергії, за 
умов впровадження в Україні Третього 
енергетичного пакету, виробники 
електроенергії з відновлюваних 
джерел несуть відповідальність за 
небаланси у вигляді відповідних 



Під час обговорення витрат на балансування, наступні 
аспекти повинні бути прийняті до уваги: 



 
1. Потребується вдосконалення методологій та 
інструментів з прогнозування і моделювання. 
 
2. Відносна зрілість ринку та деякі ринкові специфічні 
умови повинні бути присутніми (внутрішньодобовий і 
балансуючий ринок, балансуючий ринок з короткими 
періодами торгів, ринкові механізми, де належним чином 
оцінюється надання допоміжних послуг або мережевих 
служб підтримки для всіх учасників ринку і т.д.). Існування 
цих ринкових умов повинні бути чітко сформульовані, як 
юридична передумова щодо введення плати за 
балансування. 
 



Міністерство енергетики 
та вугільної 
промисловості  



 



НКРЕКП 



 



Держенергоефективності 
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платежів.  



Приватні інвестори висловили 
занепокоєння тим, що це передчасно, 
враховуючи (а) відсутність 
високоякісних даних про вітер, (б) 
початковий рівень проникнення ВДЕ 
на ринок, (в) відсутність достатніх 
техноогій прогнозування та (d) 
визначеного постачальника 
допоміжних послуг і гарантованого 
покупця. 



 



3. Повинні бути розглянуті оцінки проникнення 
відновлюваних джерел енергії та впливу на ринок.  
 
4. Введення «балансуючих груп» слід розглядати як спосіб 
управління ризиками. 
 
5. Плата за балансування не повинна впроваджуватись 
ретроактивно для вже введених в експлуатацію об'єктів. 
 
6. Ставки плати за балансування повинні застосовуватися в 
залежності від року введення в експлуатацію установки. 
 
Питання витрат на балансування має бути переглянуто 
після більш всебічного аналізу. 
 



B Розробка проектів  



B.1 Доступ до мережі 



 



Інвестор стикається з бюрократизмом 
в енергетичній компанії, 
відповідальній за приєднання до 
мережі. Переговори, узгодження, 
обмін офіційними листами і т.д. є 
тривалими і громіздкими процесами. 
Цей фактор може значно збільшити 
час, необхідний для завершення 
проекту. 



Бракує прозорості стосовно точок 
підключення і наявних потужностей. 



 



Забезпечити гарантії того, що підключення до мережі 
проводитиметься своєчасно шляхом забезпечення 
прозорості з точки зору технічних характеристик, точок 
підключення і наявних потужностей (наприклад, за участю 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг, як органу, який 
регулює питання щодо вчасного отримання доступу до 
електромереж). 



НКРЕКП могла би запровадити систему, яка регулярно 
повідомлятиме про технічні можливості електричних 
мереж у різних регіонах і інформуватиме про 
перспективний розвиток мережі і т.д. 



Спосіб упорядкування адміністративного процесу буде 
здійснюватися шляхом попереднього схвалення для 
конкретних ділянок, які відповідають конкретним 
технічним конфігураціям в рамках існуючих точок 
підключення / потужності мережі. 



Переглянути розподілення витрат на підключення до 
мереж, щоб зменшити навантаження на розробника 



Міністерство енергетики 
та вугільної 
промисловості 



НКРЕКП 



Верховна Рада 



Укренерго 



 











7 
 



проекту та дозволити приватним підрядникам виконати 
підключення робіт за ринковими цінами. 



Крім того, потребується тісне організаційне 
співробітництво між мережевим оператором і НКРЕКП, 
щоб узгодити адміністративні та технічні вимоги та 
досягнути ефективності й прозорості.  



B.2 Видача дозволів 



 



Як правило, в Україні проекти з ВДЕ 
проходять крізь тривалу і складну 
систему погоджень, видачі дозволів та 
залучення місцевих органів влади, що 
вимагає багато часу. 



Отримання дозволів на початок 
будівництва, а також на доступ до 
земельної ділянки для будівництва не 
є прозорим і передбачуваним 
процесом; процедури можуть 
відрізнятися у різних регіонах. 



На практиці терміни, встановлені 
законодавством, часто не 
дотримуються. 



Запровадити єдиний центр надання послуг для 
розробників ВДЕ, бажано з онлайн - можливостями, аби 
скоротити тривалість процедур видачі дозволів і зменшити 
їх кількість (наприклад, єдина процедура/ дозвіл на 
встановлення потужностей, розподілення витрат на 
підключення, дозволів на зонування земель і т.д.) 



Єдиний центр надання послуг планується в якості єдиної 
точки контакту і методології для інтерфейсу між 
розробником проекту і всіма адміністративними органами, 
які беруть участь в процесі попередньої розробки. 
Представники цього єдиного центру можуть бути 
розташовані в усіх регіонах / муніципалітетах. 



Бажано, щоб це був незалежний центральний орган з 
глобальним баченням ринку, який буде здійснювати 
нагляд за процедурою і забезпечуватиме неупередженість, 
адміністративність видачі дозволів, прозорість і матиме 
обов'язок надавати відповідь на заявку протягом декількох 
місяців. 



Фінансування цього процесу може здійснюватися, 
зокрема, за рахунок невеликої плати за кожну заявку. 



Приклади країн, які створили “послугу одного вікна” 
(Великобританія, Нідерланди, Данія, Ірландія і т.д.) 
показують, що найкраща практика складається з подачі 
заявки на отримання дозволу до одного органу, який 
контролює процес видачі дозволів та забезпечує 
узгодження різних інтересів. Мета полягає в тому, щоб 
зменшити кількість індивідуальних узгоджень, необхідних 
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для реалізації проекту. 



B.3 Зонування 
земельних ділянок 



 



Відповідно до чинного законодавства 
України (ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСУ 
УКРАЇНИ), сільськогосподарські землі 
не можуть використовуватися для 
енергогенеруючих установок з 
використанням ВДЕ, але повинні бути 
переведені у «землі промисловості, 
транспортну, комунікацій, енергетики, 
оборони та іншого призначення». 



Процедури повторного зонування 
земельних ділянок для цілей 
виробництва електроенергії з ВДЕ є 
дуже складними та забирають багато 
часу. 



26.08.2015 «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо спрощення процедури 
землевідведення для будівництва об'єктів з виробництва 
теплової та/або електричної енергії з використанням 
відновлюваних джерел енергії та/або біологічних видів 
палива». 



Законопроект пропонує дозволити будівництво об’єктів 
виробництва електричної та теплової енергії з 
відновлюваних джерел енергії та/або біопалива: 



 Без зміни цільового призначення землі; 



 Без детальних планів території до 01.01.2018. 



 



Законопроект повинен бути прийнятий, оскільки він 
скасовує зазначені бар'єри. 



Питання про зонування котлів на біомасі також повинні 
бути вивчені. 



Верховна Рада 



B.4 Підвищення 
професійного рівня 
в галузі ВДЕ в 
регіонах 



 



Через обмежену кількість іноземних 
інвестицій на ринку протягом останніх 
трьох років спостерігається зменшення 
якісних проектів, які наразі 
розробляються. Крім того, з огляду на 
недостатній рівень розвитку сектора в 
країні, існує загальна нестача 
кваліфікованих кадрів, які могли б 
реалізовувати проекти з 
відновлюваних джерел енергії. 



Протягом нашої дискусії з 
міжнародними інвесторами, було 
вказано, зокрема, на потребу в 
надійних розробниках проектів на 
місцях, оскільки інвестори вважають 



Рекомендовано підтримати розробку надійних проектів 
за допомогою: 



У короткостроковій перспективі: 



 Складання переліку існуючих та перспективних 



проектів, а також наявного потенціалу всіх видів 



ВДЕ та доступної сировини в регіонах.  



 Розробка дорожньої карти для інвесторів з чітким 



описом усіх кроків для реалізації проектів з ВДЕ та з 



визначенням відповідних контактних осіб в 



органах, які беруть участь у кожному етапі проекту.  



 



 У середньостроковій перспективі:  



Держенергоефектівності 
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наявність місцевого партнера 
обов'язковою вимогою для вирішення 
деяких конкретних питань на місцях. 



Інвестори приводили приклади зі 
свого попереднього досвіду, коли 
деякі розглянуті ними проекти мали 
якість нижче середньої (наприклад, 
були відсутні дослідження щодо 
птахів, неоптимальне детальне 
планування щодо розміру турбін і т.п.) 



Зрештою, у деяких випадках, місцева 
влада до сих пір не знає про переваги 
відновлюваних джерел енергії. 



 



 Забезпечити низку консультацій і семінарів за участю 



місцевих ділових кіл, експертів і представників уряду 



для обговорення процесу реалізації проектів в галузі 



відновлювальної енергетики України.  



 Провести кампанії з підвищення обізнаності 



громадськості (орієнтовані на місцевий рівень) щодо 



завдань і цілей сталого розвитку та використання 



відновлюваних джерел енергії, спрямовані на 



поліпшення соціального визнання ВДЕ в регіонах.  



 Заохочувати на державному рівні наявність людського 



капіталу для задоволення потреб інвесторів.  



 Оновити освітню програму для відповідних коледжів і 



університетів України, щоб забезпечити наявність 



висококваліфікованих фахівців у секторі відновлюваної 



енергетики. 



 Державне агентство енергоефективності та 



енергозбереження України (Держенергоефективності) 



- організація, яка відповідає за здійснення НПДВЕ 2020, 



може взяти на себе провідну роль у здійсненні цих 



заходів. 



C Загальні питання  



C.1 Національні 
зобов’язання щодо 
ВДЕ 



 



У той час, як країна взяла на себе 
національні зобов'язання щодо 
збільшення частки відновлюваних 
джерел енергії в загальному обсязі 
споживання енергії до, щонайменше, 
11%, у політичних діях має місце 
відсутність матеріальних 
середньострокових цілей щодо 
способів досягнення такої мети. З 
огляду на те, що строк окупності 
великомасштабних інвестицій у 
відновлювані джерела енергії складає 
більше 10 років, інвестори також не 



Цілком очевидно, що для досягнення мети 11% до 2020 
року  необхідна стійкість політичних зобов’язань, що має 
бути знову підтверджено на практиці конкретними 
політичними діями, законодавчо та заходами детального 
планування. 



Рекомендується розробка спеціальних дорожніх карт за 
секторами, які охоплюють: 



а) виробництво електроенергії, 



б) виробництво тепла (в т.ч. ТЕЦ),  



Міністерство енергетики 
та вугільної 
промисловості  



Міністерство 
регіоналного розвитку, 
будівніцтва та житлово-
комунального 
господартва  



НКРЕКП 



Держенергоефективності 
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отримують сигналу стосовно 
довгострокових цілей після 2030 року. 



 



в) біопаливо для транспорту. 



Дорожня карта може містити наступні аспекти: 



• Оцінка шляхів розвитку (сценарії для кожного сектору); 



• Визначення та класифікація галузей/ проектів з точки 
зору їх пріоритетності; 



• Оцінка економічних та стратегічних наслідків кожного 
шляху (безпека постачання і фінансові наслідки); 



• Визначення регуляторних змін, необхідних для реалізації 
шляхів розвитку; 



• Оцінка можливостей фінансування / інвестування для 
реалізації проектів; 



• Визначення та призначення національних і місцевих 
ролей і обов'язків за секторами; 



• Розробка планів дій за секторами (підсекторами) і 
процедур моніторингу. 



C.2 Диверсифікація 
ринку теплової 
енергії за рахунок 
біомаси 



 



Україна має дуже гарні підстави для 
розвитку сектору виробництва 
теплової енергії з біомаси, зокрема, 
за рахунок ТЕЦ (комбінованого 
виробництва теплової та електричної 
енергії) завдяки: а) наявності мереж 
централізованого теплопостачання 
для передачі тепла та б) наявності 
внутрішніх ресурсів біомаси для 
палива. 
 
Проте, одним із бар'єрів на шляху 
впровадження біомаси у сектор 
теплової енергії є відсутність 
конкурентного ринку теплової енергії в 



Стимулювати диверсифікацію джерел палива для 
українського ринку теплової енергії відповідно до 
міжнародної практики за рахунок: 



 Визначення прийнятної моделі ринку теплової енергії в 



Україні (враховуючи необхідні змінуи існуючого та 



впровадження нового законодавства); 



 Перегляду системи права власності, управління та 



доступу третіх сторін до розподільчих мереж; 



 Роботи з муніципалітетами та регіонами для створення 



надійних ланцюжків поставок біомаси на місцевому 



рівні, що може сприяти подальшому перетворенню 



локальних систем тепла до використання біомаси; 



 Координації дій з більш радикальною реформою 



Міністерство 
регіоналного розвитку, 
будівніцтва та житлово-
комунального 
господартва  



Міністерство аграрної 
політики та 
продовольства 



Міністество фінансів 



Держенергоефективності 
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Україні. Місцеві компанії 
централізованого теплопостачання 
(ЦТ) є місцевими монополіями, які не 
мотивовані вступати в довготривалі 
відносини з девелоперами проектів на 
біомасі.  Наявні тільки декілька 
проектів ТЕЦ на біомасі невеликої 
потужності. 
 



 



 



ефективності системи теплопостачання (наприклад, з 



акцентом на зниження втрат у мережах), враховуючи 



організаційні заходи з підготовки місцевого тенічного 



персоналу; 



 Збільшення можливостей для приватного припливу 



капіталу (за рахунок державно-приватного 



партнерства, торги концесії, участь ЕСКО або аукціонів); 



 Аналізу умов на регіональному / муніципальному рівні 



та розробки комплексного плану технічної та 



нормативно-правової модернізації всієї галузі; 



 Введення рівних умов і прозорості монетизації 



субсидій. Пропонований Фонд енергоефективності, що 



передбачає вирішення цього питання, має більш 



активно просуватися. 



C.3 Біопаливо для 
транспорту 



 



Політика щодо транспортного палива 
не визнає специфіки виробництва 
біопалива. Вона не містить чітких цілей 
або заходів для реалізації значного 
потенціалу. Наприклад, палива на 
основі етилового спирту в більшій мірі 
пов'язані з правилами щодо вживання 
алкоголю. Відсутність визнання 
біопалива як такого призводить до 
надміроного оподаткування. 



Переоцінка стану різних видів біопалива з точки зору їх 
класифікації та оподаткування. 



 



C.4 



 



 



 



 



 



 



Репатріація 
дивідендів 



 



Здатність репатріювати дивіденди є 
дуже важливим інвестиційним 
критерієм. До червня 2016 р. 
дивідендів в Україні не допускалась 
відповідно до обмежень на 
конвертацію валюти та валютних 
трансферів, встановлених 
Національним банком України.  



Проте, в червні 2016 року, НБУ Рада 
вирішила дозволити репатріацію 



Взяти участь у процесі консультацій з відповідними 
сторонами для вирішення питання валютних обмежень і 
їхнього впливу на бізнес-середовище в Україні. 



 



 



Національний банк 
України 
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1
 ЄБРР, Україна, Case Study щодо фонду cталого енергетичниог кредитування, http://www.ebrd.com/downloads/sector/sei/uself.pdf 



 дивідендів, нарахованих іноземним 
інвесторам на 2014-2015 роки, з метою 
поліпшення інвестиційного клімату в 
Україні. 



C.5 Мапи ресурсів 



 



Технічна інформація про потенціал 
відновлюваної енергетики України та 
про портфель потенційних проектів 
доступна тільки в обмеженому обсязі 
або вважається ненадійною, за 
винятком випадків, коли вона 
виконана авторитетною міжнародною 
компанією. Отримання такої 
інформації також дорого коштує. 



 



Рекомендовано провести комплексну оцінку 
відновлюваної енергетики України за регіонами/містами 
(атлас ВДЕ України), щоб сформувати фундамент для 
розробки проектів, заснований на достовірних і відкритих 
даних. 



Впровадити механізм розробки проектів для розбудови 
результатів атласу ВДЕ, а також врахувати, серед іншого, 
оцінку місцевих ресурсів, де це необхідно, техніко-
економічні обґрунтування, процес видачі дозволів, 
навчальні програми1. 



Міжнародні донори та міжнародні фінансові інститути 
могли б зіграти важливу роль в наданні допомоги в цій 
високо технічній сфері шляхом надання технічної 
допомоги, створення потенціалу та фінансування атласу. 
Співпраця з міжнародною спільнотою, 
Держенергоефективності та Міністерством регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господартва буде відігравати важливу роль в просуванні 
цього питання.  



Міжнародні донари 



Міністрство регіоналного 
розвитку, будівництва та 
житлово-комунального 
господартва  



Держенергоефективності 
  



 



 



C.6 



Можливості 
фінансування на 
українському ринку 



 



Розробники проектів - особливо 
українські розробники - повинні мати 
доступ до фінансування за розумними 
цінами. 



Українські банки пропонують тільки 
корпоративне фінансування і 
використовують кредитні лінії 
міжнародних банків, таких як ЄБРР і 



Поліпшити умови фінансування проектів в Україні та 
доступу до фінансування з боку місцевих банків. 



Впровадити програми фінансування проектів 
відновлюваних джерел енергії в Україні на розумних 
умовах шляхом розробки фонду спеціального призначення 
для цієї мети (в тому числі схеми грантового фінансування 
для зниження витрат на розробку проектів для 
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ЄІБ. Основною вимогою до отримувача 
кредиту є 100% гарантія. Кредити від 
українських банків передбачають 
високий рівень відсоткових ставок (до 
24%), що не цікаво інвесторам. 



девелоперів). 



Повинні бути розглянуті можливості сприяння 
фінансуванню деяких проектів (наприклад, переоснащення 
ТЕЦ для використання біомаси) через фонд 
енергоефективності. 



З метою заохочення в залученні приватних інвесторів на 
місцевому рівні, управління фінансами та правила 
складання бюджету в системах централізованого 
теплопостачання адресувати до підприємств і 
муніципалітетів. 
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DRAFT	  AGENDA	  



	  



Thursday,	  15	  December	  2016	  
Preparatory	  Workshop	  for	  Energy	  Experts	  &	  Practitioners	  



Participation	  is	  by	  invitation	  only	  
Venue:	  Verkhovna	  Rada	  of	  Ukraine	  



08.30	  –	  09.00	   REGISTRATION	  
	  



09:00-‐10:30	  	   OPENING	  SESSION	  



• Welcome	  addresses	  	  
o Mr.	  Valeriy	  Pysarenko,	  Member	  of	  Parliament,	  Verkhovna	  Rada	  of	  Ukraine	  &	  Vice	  Chairman	  of	  



Expert	  Groups	  for	  Renewable	  Energy	  and	  Energy	  Efficiency	  of	  the	  UNECE	  Sustainable	  Energy	  
Committee	  	  



o Mr.	  Sergiy	  Savchuk,	  Chairman,	  State	  Agency	  on	  Energy	  Efficiency	  and	  Energy	  Saving	  of	  
Ukraine	  (SAEE)	  	  



o Mr.	  Gianluca	  Sambucini,	  Secretary	  of	  the	  Group	  of	  Experts	  on	  Renewable	  Energy,	  Sustainable	  
Energy	  Division,	  UNECE	  	  



• Objectives	  of	  the	  preparatory	  workshop	  by	  Ms.	  Christine	  Lins,	  Executive	  Secretary,	  REN21	  	  
• The	  purpose	  of	  the	  Position	  Paper	  “Key	  Recommendations	  for	  facilitating	  private	  sector	  investments	  



in	  renewable	  energy1”by	  Ms.	  Emily	  Koulouvaris,	  Managing	  Director,	  Revelle	  Group	  



10:30–11:00	   COFFEE BREAK	  
	  



11:00-‐13:00	  	   SESSION	  1:	  RENEWABLE	  ENERGY	  SOURCES	  FOR	  ELECTRICITY	  GENERATION	  &	  HEATING	  



Moderator:	  	  	  



• Mr.	  Kyrylo	  Tomliak,	  Advisor	  to	  the	  Head	  of	  State	  Agency	  on	  Energy	  Efficiency	  and	  Energy	  Saving	  of	  
Ukraine	  (SAEE)	  	  



	  



Interventions	  from	  Panellists	  	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  The	  position	  paper	  is	  based	  on	  an	  updated	  summary	  of	  the	  	  April	  2016	  REPORT	  “Outreach	  &	  Consultations	  with	  Major	  
	  











• Improving	  Bankability:	  	  the	  proposed	  regulatory	  reforms	   -‐	  Mr.	  Sergiy	  Maslichenko,	  Senior	  Manager,	  
Energy	  Efficiency	  and	  Climate	  Change,	  EBRD	  	  Ukraine	  



• Regulator	  views	  on	  Improving	  Project	  Development:	  	  removing	  the	  bottlenecks	  in	  the	  project	  
development	  process	  –	  Renewable	  Energy,	  NEURC	  (tbc)	  



• The	  impact	  of	  the	  new	  Draft	  Law	  on	  Electricity	  Market	  on	  private	  sector	  RES	  investments	  -‐	  	  Mr.	  
Maksym	  Sysoiev,	  	  Associate,	  Dentons	  Legal	  Kyiv	  and	  Co-‐Chair	  of	  Fuel	  and	  Energy	  Committee,	  
European	  Business	  Association	  



• The	  importance	  of	  a	  comprehensive	  national	  Roadmap	  on	  RES-‐Electricity	  &	  Heating	  –	  Mr.	  Krzysztof	  
Gierulski,	  Support	  Group	  for	  Ukraine,	  European	  Commission	  	  



• The	  concept	  of	  introducing	  district	  heating	  competition	  in	  Ukraine–	  Mr.	  Georgii	  Geletukha,	  Head,	  
Ukrainian	  Biomass	  Association	  	  



Debate	  



• Interventions	  -‐	  Discussion	  	  



13:00-‐14:00	  LUNCH	  BREAK	  



	  



14:00-‐15:30	  SESSION	  2:	  IMPROVING	  AVAILABILITY,	  ACCURACY	  AND	  CREDIBILITY	  OF	  SUSTAINABLE	  ENERGY	  
DATA	  



Moderator:	  	  



• Mr.	  Vassilis	  Triantafyllos,	  Author	  Team	  of	  REN21	  UNECE	  Renewable	  Energy	  Status	  2017,	  Revelle	  
Group	  



Interventions	  from	  Panellists	  on	  “Truth	  in	  numbers:	  The	  importance	  of	  Sustainable	  Energy	  Data	  in	  long-‐term	  
Planning”	  



• Presentation	  of	  the	  REN21	  UNECE	  Renewable	  Energy	  Status	  Report	  20152,	  Data	  gaps	  across	  the	  
UNECE	  region	  and	  specific	  issues	  for	  Ukraine	  –	  Mr.	  Martin	  Hullin,	  Project	  Manager,	  REN21	  	  



• Renewable	  energy	  statistics:	  Data	  collection,	  coordination	  &	  the	  role	  of	  independent	  institutions	  and	  
authorities	  –	  Mr.	  Anatoly	  Fryzorenko,	  Director	  of	  the	  Department	  for	  Trade	  Statistics,	  State	  Statistics	  
Service	  of	  Ukraine	  (UKRSTAT)	  



• The	  importance	  of	  data	  availability	  and	  accuracy	  for	  informed	  investment	  decisions.	  Available	  data	  on	  
attracting	  investment	  in	  the	  RES	  sector	  -‐	  Mr.	  Dmytro	  Kovalenko,	  Director	  of	  the	  department	  on	  
Renewable	  Energy	  Sources	  and	  Alternative	  Fuels,	  State	  Agency	  on	  Energy	  Efficiency	  and	  Energy	  
Saving	  of	  Ukraine	  (SAEE)	  	  



Debate	  	  



• Interventions	  -‐	  Discussion	  



15:30	  –	  16:00	  COFFEE BREAK 



	  



16:00-‐17:00	  SESSION	  3:	  SUMMARY	  &	  CONCLUSIONS	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Russian	  version	  is	  also	  available	  at:	  
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/gere/publ/2015/REN21_UNECE_Status_Russian.pdf	  



	  











Moderator:	  



• REN21	  



Input	  from	  participants	  on	  revisions	  to	  the	  Position	  Paper	  for	  the	  next	  day’s	  policy	  talk	  in	  line	  with	  debates	  of	  
the	  preparatory	  workshop.	  



Closing	  remarks	  by	  UNECE6	  



Friday,	  16	  December	  2016	  
High-‐level	  Policy	  Dialogue	  on	  Renewable	  Energy	  &	  Energy	  Efficiency	  



Participation	  is	  by	  invitation	  only	  
Venue:	  Verkhovna	  Rada	  of	  Ukraine	  



08.30	  –	  09.00	   REGISTRATION	  



	  



09:00-‐11:00	  	   OPENING	  SESSION	  



Welcome	  Addresses	  	  



• Henadiy	  Zubko,	  Minister	  of	  Regional	  Development	  and	  Hosing	  	  (tbc)	  
• Mr.	  Alexander	  Dombrovski,	  Head	  of	  Committee	  on	  Fuel	  and	  Energy	  Complex,	  Nuclear	  Policy	  and	  



Nuclear	  Safety,	  Verkhovna	  Rada	  of	  Ukraine	  (tbc)	  
• Mr.	  Igor	  Nasalik,	  Minister	  of	  Energy	  and	  Coal	  Industry	  of	  Ukraine	  (tbc)	  
• Mr.	  Gianluca	  Sambucini,	  Secretary	  of	  the	  Group	  of	  Experts	  on	  Renewable	  Energy,	  Sustainable	  Energy	  



Division,	  UNECE	  	  
• Ms.	  Christine	  Lins,	  Executive	  Secretary,	  REN21	  
• H.E.	  Hugues	  Mingarelli,	  Ambassador,	  Head	  of	  the	  EU	  Delegation	  to	  Ukraine	  (tbc)	  



Presentation	  of	  Position	  Paper	  “Key	  Recommendations	  for	  facilitating	  private	  sector	  investments	  in	  
renewable	  energy3”	  updated	  on	  the	  basis	  of	  the	  Preparatory	  Workshop	  by	  Revelle	  Group	  



Interventions	  on	  how	  to	  improve	  the	  regulatory	  environment	  



• Draft	  Law	  on	  New	  Electricity	  Market	  and	  new	  rules	  for	  renewable	  energy	  producers	  –	  Mr.	  Lev	  



Pidlisetskyi,	  Chairman	  of	  the	  sub-‐committee	  on	  electricity	  and	  energy	  transportation,	  
Committee	  on	  Fuel	  and	  Energy	  Complex,	  Nuclear	  Policy	  and	  Nuclear	  Safety,	  Verkhovna	  Rada	  of	  
Ukraine	  (tbc)	  



• Government’s	  commitments	  to	  renewable	  energy,	  energy	  efficiency	  and	  climate	  change	  -‐	  Ms.	  Nataliya	  
Boyko,	  Advisor	  in	  the	  Administration	  of	  the	  President,	  Project	  Manager	  in	  National	  Reform	  Council	  	  



• Proposals	  for	  other	  legislative	  and	  regulatory	  needed	  for	  developing	  sustainable	  energy	  -‐	  Mr.	  Valerii	  
Kotsiuba,	  Acting	  Director	  of	  Department	  Head	  of	  Investment	  Activity	  in	  Renewable	  Energy,	  State	  
Agency	  on	  Energy	  Efficiency	  and	  Energy	  Saving	  of	  Ukraine	  (SAEE)	  	  



• Renewable	  Energy	  Producers’	  views	  on	  new	  Draft	  Law	  on	  Electricity	  Market	  -‐	  Mr.	  Olexiy	  Orzhel,	  Head,	  
Ukrainian	  Association	  of	  Renewable	  Energy	  (UARE)	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  The	  position	  paper	  is	  based	  on	  an	  updated	  summary	  of	  the	  the	  April	  2016	  REPORT	  “Outreach	  &	  Consultations	  with	  
Major	  Renewable	  Energy	  Sources	  (RES)	  Project	  Developers	  and	  Private	  Investors:	  Insights	  and	  Recommendations	  on	  
Facilitating	  Private	  Sector	  Investments	  in	  RES	  Projects	  in	  Ukraine”	  funded	  by	  the	  EU’s	  INOGATE	  Programme	  and	  prepared	  
by	  Revelle	  Group	  
	  











	  



11:00-‐11:30	  	   COFFEE	  BREAK	  	  



	  



11:30-‐13:00	   POLICY	  HARD	  TALK	  



Moderator:	  



• Ms.	  Christine	  Lins,	  Executive	  Secretary,	  REN21	  



Interventions	  by	  other	  stakeholders	  on	  position	  paper	  



• System	  Operator’s	  view	  on	  reinforcing	  the	  network	  for	  renewables	  deployment	  and	  grid	  connection	  
for	  renewable	  project	  developers	  –	  Mr.	  Mykhailo	  Bno-‐Airian,	  Director,	  Communication	  and	  
International	  Cooperation,	  UKRENERGO	  (tbc)	  



• Removing	  administrative	  barriers	  in	  the	  renewable	  project	  development	  process	  –	  Mr.	  Dmytro	  Vovk,	  
Head,	  National	  Energy	  and	  Utilities	  Regulation	  Commission	  (NEURC)	  



• RES	  Project	  Developer	  –	  Mr.	  Zenoviy	  Kezitskiy,	  EcoOptima	  	  
• NGO	  Representative	  –	  Ms.	  Yulia	  Usenko,	  Director,	  All-‐Ukrainian	  Sustainable	  Development	  and	  



Investment	  Agency	  (SDIA)	  



Open	  Discussion	  	  



Summary	  and	  Conclusions	  by	  REN21	  /	  UNECE	  














