
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 генерують чистий 
дохід, залежно від конфігурації ринку електроенергії



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
Прибуток залежить від кількості придбаних паїв. Незалежно від 
кількості паїв, кожен учасник має 1 голос



Хто може стати членом кооперативу?

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

Зовнішні інвестори мають право ставати членами 
кооперативу уже після ексклюзивного періду

Ми ще розмірковуємо, стосовно статусу інвесторів з-поза 
меж Славутича (можуть бути асоційованимим членами)

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 – 15 000 гривень. Щоб 
інвестувати в домашню СЕС потрібно щонайменше 
$ 7000

Строк окупності – до 7 років.  
На кожні інвестовані 1000 євро, член кооперативу 
Щороку отримуватиму 137 євро (після всіх податків) 
чистого прибутку

Доходи із прив’язкою до євро (зелений тариф в 
Україні прив’язано до курсу євро)



На якому етапі проект?

Що ми вже зробили?

• Зареєстрували юридичну особу кооперативу 
“Сонячне Місто”

• Прийняли в члени кооперативу КП “Агенція 
Регіонального Розвитку”

• Відібрали муніципальні будівлі, що підходять для 
монтажу СЕС

• Провели оцінку опірної здатності конструкцій 
булівель

• Підписали договір оренди 3х дахів з КП “Агенція 
Регіонального Розвитку” м. Славутича

• Отримали ТУ (технічні умови) на підключення від 
Чернігіобленерго

• Підписали договір про страхування будівель



На якому етапі проект?

Що ми робимо зараз:

• Залучаємо нових членів до кооперативу щоб 
профінансувати будівництво сонячної 
елетктроснації

• Розпочали проектування електростанції
• Підписуємо договори із постачальниками послуг та 

обладнання
• Готуємось до подачі документів у ДАБІ



Технічне моделювання

Знімки екрану з софту для технічного моделювання



Люди “Сонячного Міста”

Юрій Фомічев
мер міста Славутич

Члени кооперативу:
   

Андрій Зінченко
голова кооперативу «Сонячне місто»

Олексій Михайленко

Володимир Жигалло

КП “Агенція Регіонального Розвитку”

Сприяють:

Міська рада
міста Славутич



Дякуємо за увагу!
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