
 

Додаток 

Звіт про результати проведення громадського обговорення 

проектів нормативно-правових актів у ІІІ кварталі 2021 року 

 
Назва проекту та дата 

проведення 

Метод 

проведення 

консультацій* 

Виконавець Автор пропозицій та 

зауважень 

Пропозиції та 

зауваження 

Рішення про врахування 

або неврахування 

(з обгрунтуванням 
прийнятого рішення) 

Проект Закону України 

«Про внесення змін до 

деяких законів України 

щодо стимулювання 

виробництва електричної 

енергії з альтернативних 

джерел енергії на 

ринкових засадах»  

26.08.2021-26.09.2021 

Електронні 
консультації 

Директорат 

електроенергетично

го комплексу 

та розвитку ринку 

електричної енергії 

Максаков В.С. 

ГС «Біоенергетична 

асоціація України 

 

 

 

ГС «Українська 

вітроенергетична 

асоціація» 

 

ТОВ «ТЕСЛАЕНЕРГО» 

 

 

Асоціація «Асоціація 

сонячної енергетики 

України» 

 

 

Ukraine Power Resources 

LLC 

 

 

Асоціація «Українська 

асоціація відновлюваної 

енергетики» 

 

 

 

ГО «Європейська бізнес 

асоціація» 

 

 

Лист ГС «Біоенергетична 

асоціація України від 

14.09.2021 № 537 

 

Лист ГС «Українська 

вітроенергетична 

асоціація» від 15.09.2021 

 

Лист ТОВ 

«ТЕСЛАЕНЕРГО» 

Від 22.09.2021 № 229/01 

 

Лист Асоціації «Асоціація 

сонячної енергетики 

України» 

Від 23.09.2021 № 06/09 

 

Лист Ukraine Power 

Resources LLC від 

17.09.2021 

 

Лист Асоціації 

«Українська асоціація 

відновлюваної енергетики» 

від 22.09.2021 № 22.09/21-

21 

 

Лист ГО «Європейська 

бізнес асоціація» від 

21.09.2021 № 808/2021/11 

 

Пропозиції та зауваження 

опрацьовуються рамках 

процедури погодження 

нормативно-правових актів 

відповідно до Регламенту 

Кабінету Міністрів України. 

Інформація щодо врахування 

зауважень та пропозицій за 

результатами проведення 

громадського обговорення буде 

опублікована після подання 

проекту акта в установленому 

порядку на розгляд Кабінету 

Міністрів України. 



Асоціація «Європейсько-

українське енергетичне 

агентство» 

 

 

Український 

національний комітет 

Міжнародної торгової 

палати (ICC Ukraine) 

 

 

Директор ТОВ «Єдиний 

енергостандарт» Юрій 

Касіч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист Асоціації 

«Європейсько-українське 

енергетичне агентство» від 

23.09.2021 № 2-23.09.2021 

 

Лист Українського 

національного комітету 

Міжнародної торгової 

палати (ICC Ukraine) від 

28.09.2021 № 462 

 

1. Пропоную внести в 

проєкт Закону України 

"Про внесення змін до 

деяких законів України 

щодо стимулювання 

виробництва електричної 

енергії з альтернативних 

джерел енергії на ринкових 

засадах"   

доповнення, які направлені 

на досягнення наступного : 

Надати право Виробнику, у 

якого є декілька об'єктів 

ВДЕ, виводити з 

балансуючої групи ДП 

"Гарантований покупець" 

не всі об'кти одночасно. 

Наприклад, ТОВ має у 

своїй власності чи на 

підставі іншого права, 1 

малу ГЕС, 1 СЕС та 1 ВЕС. 

При цьому Виробник має 

право вивести з 

балансуючої групи ДП 

"Гарантований покупець" 

лише малу ГЕС, а СЕС та 

ВЕС залишити. 

 

Це дозволить з самого 

"старту" роботи Закону (в 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Громадянин Дмитро 

Олійник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разі його прийняття) 

залучити значно більшу 

кількість об'єктів ВДЕ до 

участі на РДП та БР, та 

відповідно "розвантажити" 

ДП "Гарантований 

покупець" за рахунок 

врахування психології 

"спроб і помилок" 

учасників ринку, тобто 

Виробник може спробувати 

як працює Закон на одному 

зі своїх об'єктів, а не всіх 

об'єктах одночасно. 

2. Необхідно розробити 

чіткий механізм 

визначення "ринкової ціни" 

і унеможливити "людський 

чи політичний фактор" 

впливу на її формування.   

Станом на сьогодні до 

НКРЕКП довіра учасників 

ринку (особливо 

Виробників ВДЕ) стрімко 

падає. 

 

 

Пропоную застосувати 

зміну до закону для 

об’єктів 

електроенергетики, що 

виробляють електричну 

енергію з відновлюваних 

джерел встановленою 

потужністю понад 50 кВт. 

Вважаю що даний 

законопроект націлений на 

зменшення рентабельності 

приватних 

домогосподарств а не 

промислових виробників. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник проекту 

Група компаній VitAgro  

Володимир Івахів 

 

Законопроект в існуючій 

редакції дає зрозуміти 

громадянам які "повірили" 

державі та вклали кошти в 

приватні міні СЕС , що їх 

обманули. 

Прошу звернути увагу на 

досвід в Німеччині, де 

запропоновані формули 

застосовується для об’єктів  

електроенергетики, що 

виробляють електричну 

енергію з відновлюваних  

джерел встановленою 

потужністю понад 500 кВт. 

 

У файлі де порівняльна 

таблиця на першій сторінці 

в ЗУ "Про альтернативні 

джерела енергії" ви хочете 

внести правку "по 31 

грудня 2022 року". 

Чи правильно ми 

розуміємо, що там чином 

всі проекти СЕС до 1 МВт і 

ВЕС до 5 МВт, які згідно 

чинного законодавства ще 

можуть вводитись по 

зеленому тарифу після 

прийняття законопроекту з 

такої правкою уже не 

зможуть вводитись в 

експлуатацію по зеленому 

тарифу після 31 грудня 

2022 року. 

Прошу прояснити 

ситуацію. 

 

Друге питання - це 

пропозиція: 



- вважаємо за необхідне 

прописати в законопроекту 

виробникам також право 

повертатись назад в 

балансуючу групу 

Гарантованого покупця. 

Проект постанови 

Кабінету Міністрів 

України «Про внесення 

змін до деяких 

постанов Кабінету 

Міністрів України 

щодо удосконалення 

конкурентних умов 

стимулювання 

виробництва 

електричної енергії з 

альтернативних 

джерел енергії» 

14.05.2021-14.06.2021 

Електронні 
консультації 

Директорат 

електроенергетично

го комплексу 

та розвитку ринку 

електричної енергії 

Максаков В.С. 

ГС «Українська 

вітроенергетична 

асоціація» 

 

 

Асоціація «Українська 

асоціація сонячної 

енергетики» 

Лист ГС «Українська 

вітроенергетична 

асоціація» від 09.06.2021 

№ 20-06/2021 

 

Лист Асоціації 

«Українська асоціація 

сонячної енергетики» від 

11.06.2021 № 02/06 

Пропозиції та зауваження 

опрацьовуються рамках 

процедури погодження 

нормативно-правових актів 

відповідно до Регламенту 

Кабінету Міністрів України. 

Інформація щодо врахування 

зауважень та пропозицій за 

результатами проведення 

громадського обговорення буде 

опублікована після подання 

проекту акта в установленому 

порядку на розгляд Кабінету 

Міністрів України. 

Проект Закону України 

«Про внесення змін до 

деяких законів України 

щодо розвитку систем 

накопичення енергії» 

03.09.2021-03.10.2021 

Електронні 
консультації 

Директорат 

електроенергетично

го комплексу 

та розвитку ринку 

електричної енергії 

Максаков В.С. 

Асоціація «Європейсько-

українське енергетичне 

агентство» 

 

 

ГС «Українська 

вітроенергетична 

асоціація» 

Лист Асоціації 

«Європейсько-українське 

енергетичне агентство» від 

01.10.2021 № 1-01.10.2021 

 

Лист ГС «Українська 

вітроенергетична 

асоціація» від 27.09.2021 

№ 26-09/2021 

Пропозиції та зауваження 

опрацьовуються рамках 

процедури погодження 

нормативно-правових актів 

відповідно до Регламенту 

Кабінету Міністрів України. 

Інформація щодо врахування 

зауважень та пропозицій за 

результатами проведення 

громадського обговорення буде 

опублікована після подання 

проекту акта в установленому 

порядку на розгляд Кабінету 

Міністрів України. 

 


