
муніципальний енергетичний кооператив



Що таке енергокооператив?

Енергетичний кооператив — це юридична форма організації 
громади для реалізації спільних енергетичних проектів

Електростанції Мережі Котельні

Кооператив мобілізує кошти безпосередніх вигодонабувачів

Основна характеристика кооперативу: один учасник – один 
голос, незалежно від внеску. Прибуток — відповідно до внеску.



Муніципальний?

Одним із засновників “Сонячного Міста” є 
комунальне підприємство “Агенція 
Регіонального розвитку” м. Славутич

Для розміщення сонячних електростанцій 
кооператив орендує дахи муніципальних 
об’єктів

Частину чистого прибутку кооператив спрямовує 
на проекти розвитку міста – це визначено в 
статуті



можливість для інвестицій з 
низькими бар’єрами входу

дохід від «зеленого» 
тарифу із прив’язкою до 
євро

власність на генеруючі 
потужності в межах міста

Що дає енергокооператив?

громада місто

створення місцевої генерації

фінансування проектів, 
необхідних місту

внесок до реалізації Плану дій 
сталого енергетичного 
розвитку міста

Після 2030 року – сонячні станції належать громаді та 
відпускають е/е членам за нижчими за роздрібні 
цінами



Основні принципи

Технологічність
Застосування електронного підпису та онлайн-платформи під час 
голосування та комунікації

Соціальна спрямованість
Частина прибутку йде на розвиток громади в рамках Плану дій сталого 
енергетичного розвитку міста Славутича

Рівноправність
Активи належать членам кооперативу на рівних правах, незалежно від 
суми паїв



Розподіл доходів кооперативу

дивіденди

проекти розвитку міста

витрати на адміністрування



Хто може стати членом кооперативу?

Мешканці Славутича мають першочерговий пріоритет 
інвестувати в кооператив (ексклюзивний період для 
інвестування)

Лише члени громади мають статус повного членства та 
право голосу

Зовнішні інвестори мають статус асоційованих членів – не 
мають право голосу

Кооператив має право відмовити у вступі



Структура кооперативу

Енергокооператив
міста Славутич

повні члени

 право голосу
 право на частку  в 

прибутку

асоційовані члени

 лише право на частку  в 
прибутку

наглядова рада

засновники

 заснування та 
початкові інвестиції

 керування 
кооперативом

 незалежний орган
 обирається громадою



Як це працює?

Енергокооператив
міста Славутич

члени 
кооперативу

засновники

 мешканці міста
 зовнішні інвестори

дивіденди

інвестиції для 
запуску проектів

внески

енергоринок

дивіденди

 муніципалітет
 комунальне підприємство
 громадяни

електроенергія«зелений 
тариф»

громада
соціальні 
проекти



Прогнозні фінансові показники

Мінімальний розмір внесків – 400 євро

Строк окупності – до 8 років.

Повернення до 70% внесків грошима після 
закінчення дії «зеленого» тарифу

Середня річна дохідність – до 10% із 
прив’язкою до євро



План реалізації

зима 2019

Пуск пілотної станції
пілотний проект 150 кВт

літо 2019 кінець 2019

Пуск другої черги
встановлена потужність 300 кВт

Старт 
краудфандінгу

зима 2020

Виплата дивідендів
 членам-інвесторам в пілотний проект

весна 2020

Проектна документація
Потужність до 2 МВт



Люди “Сонячного Міста”

Юрій Фомічев
мер міста Славутич

Андрій Зінченко
голова кооперативу «Сонячне місто»

Олексій Михайленко
фінансовий директор

Віктор Хоменко
технічний директор

Міська рада
міста Славутич



Дякуємо за увагу!
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