
Енергетичні 
Кооперативи
Як інструмент для 
українських громад



ПОЧНЕМО ІЗ
ЗНАЙОМСТВА

Мене звати Зінченко Андрій. Я 
голова енергокооперативу
“Сонячне Місто”





Що воно, власне, таке?

 «Сонячне Місто» — муніципальний енергетичний 
кооператив, розташований у місті Славутичі

 Кооперативу належать 3 сонячних електростанції 
зараз загальною потужністю 200 кВт розташовані на 
3х дахах в центрі міста Славутича

 В 2019 році «Сонячне Місто» провело перший в Україні 
equity crowdfunding. За 4 місяці члени кооперативу 
інвестували близько 4 мільйонів гривень у проект

 Працюємо за “зеленим” тарифом з червня 2020 р



Наші станції
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Хвилинка естетики
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Хвилинка естетики



 Ми віримо, що потрібно робити зворотній внесок у 
дружню спільноту, де ми працюємо

 Славутич — це місто, яке намагається перевинайти себе, і 
спільнота, що шукає нові бізнес-моделі, а її лідери 
підтримують проекти стійкого розвитку

 «Сонячне Місто» взяло на себе зобов’язання передавати 
на міські проекти 5% чистого прибутку. І це не лише слова 
— це зафіксовано у нашому статуті

 Наша місія — зробити інвестиції у відновлювані джерела 
енергії доступними

Більш ніж про гроші



Славутич

Славутич?



Енергокооперативи в США



Енергокооперативи в ЄС



 Нові інвестиції в місцеву енергетику

 Можливості створити нові точки зростання місцевої 
економіки

 Більше податків для місцевого бюджету

 Можливість залишити в місцевій економіці гроші, які 
раніше з неї йшли

Переваги енергокооперативів



Що можуть
зробити ОМС?

Щоб стимулювати енергетичну 
кооперацію 
у себе в громадах



1. Спільнотна електростанція (на власне споживання або 
під зелений тариф чи аукціони)

2. Спільна котельня
3. Кооператив для заготівлі або вирощування біомаси для 

твердопаливних котлів
4. Кооператив, що працює за моделлю ЕСКО
5. Практично будь-яка бізнес-модель може бути 

використана кооперативом

Бізнес-моделі 
енергокооперативів



Енергокооператив в Гебраум-
Вальді (Німеччина)



Енергокооператив в 
Гебраум-Вальді (Німеччина)



Octopus Community Energy



Westmill Solar Farm



 Ідея енергетичної кооперації підходить для вирішення 
багатьох завдань. Однак створювати її з ініціативи ОМС 
— не найкраща ідея

 Вам потрібні приватні партнери із Вашої громади. Їм 
можна підказати про існування енергокооперативу, але 
робити їх роботу за них — шлях до провалу

Не треба “створювати”



 Якщо місто або громада спробує створити субсидований 
енергокооператив — це погано закінчиться

 В енергетичного кооперативу повинен буде бізнес-план 
не гірший за якістю ніж в будь-якого здатного до життя 
бізнесу. Соціальна важливість не замінить бізнес-плану

Остерігайтесь субсидій!



 Спрощення місцевих процедур
 Спрощення місцевих процедур (наскільки це можливо)
 Допомога з процедурами (заповнення форм, видача 

довідок і так далі)

Форми підтримки з боку ОМС



 Купівля містом паїв у кооперативі

 Стати клієнтом такого енергокооперативу (тут потрібно 
уважно вивчати антимонопольне законодавство)

 У громади можуть бути об’єкти, яким необхідно 
опалення

 Громада може віддати в оренду дахи або земельні 
ділянки під вирощування біомаси чи встановлення 
СЕС

Форми підтримки з боку ОМС



Дотримуватись 
обіцянок

Форми підтримки з боку ОМС



 Громада може бути інформаційним хабом
 Ділитися контактами із ініціативною групою зі 

створення енергокооперативу
 Ділитися інформацією про кооператив із 

потенційними інвесторами, які приходять у громаду 
(так-так, інвестняня)

 Надавати можливість проводити зустрічі 
ініціативних груп у центрах розвитку 
підприємництва та 

Форми підтримки з боку ОМС



Наша інвестняня

Арина Старовойтова, керівниця “Агентства Регіонального Розвитку”



ПОРАДИ

для запуску 
кооперативних проектів



 «Сонячне Місто» починало із меморандуму про 
розуміння із Славутицькою міською радою

 Продовжли змінами в порядок оренди комунального 
майна та конкурсом на оренду 3х міських дахів 

Будьте готові працювати з ініціативною 
групою



Не майте справи з 
людьми, які не рахують 
бізнес-плану

Business Plan is a King



 Юридичний консультант

 Фінансовий консультант

 Податковий консультант

 Технічні консультанти
 В енергетиці без них нікуди

Хороший консультант — Ваш друг



Дякую за увагу

З радістю відповім на 
ваші запитання

solartown.com.ua
zinchenko.andrij@gmail.com

https://solartown.com.ua/
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