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Шановний пане Миколо! 
 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг, у зв’язку з Вашим зверненням від 16 травня 2018 року повідомляє 
наступне: 

 Перш за все, просимо Вас користуватись виключно офіційною 
інформацією, у тому числі розміщеною не офіційному сайті  НКРЕКП. 
  
 НКРЕКП системно працює над створенням умов для розвитку 
виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії (далі – ВДЕ), у 
тому числі над вдосконаленням регуляторного поля у сфері стимулювання ВДЕ, 
як у частині положень bankable договору купівлі-продажу електричної енергії 
для виробників електроенергії з ВДЕ (РРА) (http://www.nerc.gov.ua/?news=6474, 
http://www.nerc.gov.ua/?news=7538) так і моделі підтримки виробників 
електричної енергії з ВДЕ у вигляді проведення аукціонів 
(http://www.nerc.gov.ua/?news=7462). Про зазначене свідчить позитивна 
динаміка розвитку сектору ВДЕ.  

Так за I квартал 2018 року введено в експлуатацію 159,4 МВт генеруючих 
потужностей, що в 2,4 рази перевищує потужність введену в експлуатацію за 
аналогічний період 2017 року (http://www.nerc.gov.ua/?news=7498). 
 
 Зазначені ініціативи НКРЕКП відповідають чинному законодавству та 
підтримані міжнародним співтовариством.  

Так, зміни до положень Примірного договору про купівлю-продаж 
електричної енергії між державним підприємством «Енергоринок» та суб'єктом 
господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням 
альтернативних джерел енергії, затвердженого постановою Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 11 жовтня 2012 року 
№ 1314 (із змінами), НКРЕКП опрацьовано та постановою від 09 січня 2018 року 
№ 1  у відкритий і прозорий спосіб, як це передбачено чинним законодавством, 
внесено зміни. 

При цьому, зазначені зміни внесені з метою покращення умов щодо залучення 
іноземних інвестицій у сфері «зеленої» енергетики, що сприятиме створенню 
нових генеруючих потужностей та підвищенню рівня енергетичної безпеки 
України, збільшенню частки відновлюваних джерел енергії у загальному 
первинному постачанні енергії, як це передбачено Національним планом дій з 
відновлювальної енергетики на період до 2020 року, затвердженого 
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розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 902-р, 
та Енергетичною стратегією України на період до 2035 року, схваленою 
розпорядженням  Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 605-р, а 
також враховують найкращий міжнародний досвід та конструктивні пропозиції, 
які надійшли до НКРЕКП, у тому числі від Корпорації закордонних приватних 
інвестицій США (ОРІС) та Міжнародної фінансової корпорації (IFC).  

Слід відмітити, що необхідність прийняття зазначеної постанови було 
підтримано послом США Марі Л. Йованович у листі від 16 грудня 2017року, у 
якому також висловлена подяка за конструктивну лідерську позицію НКРЕКП з 
питання вдосконалення РРА для проектів відновлювальної енергетики. 

 
 Корпорацією закордонних приватних інвестицій США (ОРІС) повідомлено 
НКРЕКП, що 14 грудня 2017 року Радою директорів прийнято позитивне 
рішення щодо виділення до 400 млн доларів кредитів та страхування політичних 
ризиків для розвитку проекту вітрового парку в Запорізькій області. 
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