
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Дорожня карта 
з реалізації рекомендації робочої групи з поліпшення 
інвестиційного клімату у сфері відновлювальних джерел енергії    

 
Проект  
13 липня 2018 

 



 
 

Мета Захід Відповідальний орган Строки 

Запровадження стійкої моделі 
довгострокової державної 
підтримки розвитку ВДЕ  

Розробка проекту закону щодо для запровадження  
довгострокового конкурентного механізму державної підтримки 
відновлювальної енергетики 

  червень 2018 

Реєстрація законопроекту про запровадження прозорих 
аукціонів та зменшення зеленого тарифу 

  червень 2018 

Розгляд проектів законів щодо для запровадження  
довгострокового конкурентного механізму державної підтримки 
відновлювальної енергетики 

Комітет ПЕК Верховної 
Ради 

вересень 2018 

Прийняття у прешому читанні проекту закону щодо для 
запровадження  довгострокового конкурентного механізму 
державної підтримки відновлювальної енергетики 

Верховна Рада жовтень 2018 

Розгляд проектів законів щодо для запровадження  
довгострокового конкурентного механізму державної підтримки 
відновлювальної енергетики 

Комітет ПЕК Верховної 
Ради 

листопад 2018 

Прийняття у другому читанні проекту закону щодо для 
запровадження  довгострокового конкурентного механізму 
державної підтримки відновлювальної енергетики 

Верховна Рада листопад 2018 

Розробка та подання до КМУ проекту Постанови щодо 
затвердження порядоку проведення аукціонів з розподілу квот 
державної підтримки 

Мінвенерговугілля, 
Мінекономрозвитку, 
Держенергоефективності, 
НКРЕКП 

березень 2019 

Прийняття  Постанови щодо затвердження порядоку 
проведення аукціонів з розподілу квот державної підтримки 

КМУ квітень 2019 



 

Розробка та подання до КМУ проекту Постанови про умови 
проведення пілотного аукціону з розподілу спеціальної квоти 
державної підтримки, встановлення Розміру спеціальної квоти, 
що буде пропонуватись для розподілу на такому аукціоні 

Мінвенерговугілля, 
Мінекономрозвитку, 
Мінекології, 
Держенергоефективності, 
НКРЕКП 

березень 2019 

Прийняття Постанови про умови проведення пілотного 
аукціону з розподілу спеціальної квоти державної підтримки, 
встановлення Розміру спеціальної квоти, що буде 
пропонуватись для розподілу на такому аукціоні 

КМУ квітень 2019 

Організувати та провести пілотний аукціон з розподілу 
спеціальної квоти державної підтримки для реалізації в зоні 
відчуження 

Гарантований покупець червень 2019 

Розробити типовий контракт  про купівлю-продаж електричної 
енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом 
господарювання, який за результатами аукціону набув право 
на державну підтримку 

НКРЕ КП червень 2019 

Затвердити типовий контракт  про купівлю-продаж електричної 
енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом 
господарювання, який за результатами аукціону набув право 
на державну підтримку 

НКРЕ КП липень 2019 

Встановити розмір загальнодержавних квот на наступні 5 років КМУ грудень 2019 

Спрощення та збільшення 
прозорості процедури 
приєднання до електромереж  

Розробка проекту Методики (порядоку) формування плати за 
приєднання до системи передачі та системи розподілу 

НКРЕ КП серпень 2018 

Прийняття Методики (порядоку) формування плати за 
приєднання до системи передачі та системи розподілу 
(включно зі ставною лінійної частини та ставкою 
нестандартного приєднання)  

НКРЕ КП вересень 2018 



 

Затвердження розрахунку ставок нестандартного приєднання 
та лінійної частини  

НКРЕ КП листопад 2018 

Посилення стійкості 
енергетичної системи в рамках 
розвитку ВДЕ 

Розробка стратегії посилення стійкості системи до небалансів Міненерго, НКРЕКП  
Укренерго 

жовтень 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


